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O TABU DO INCESTO COMO REGULADOR DAS RELAÇÕES DE 

PARENTESCO EM FAMÍLIAS DE SANTO NO CANDOMBLÉ1 

Maria Angélica Vitoriano da Silva2 

RESUMO 

As famílias de santo, organizações formadas por integrantes de grupos de 

Candomblé, são o foco de interesse do presente estudo que tem como objetivo 

investigar o funcionamento das mesmas; como se organizam, as regras de 

relacionamentos estabelecidas, tendo em vista que as uniões entre os 

membros que as compõem são baseadas na afinidade e cujo critério de 

escolha se dá através da religião. Através de contribuições da Antropologia, da 

Psicanálise, de estudos sobre religiões afro-brasileiras e dos resultados das 

observações realizadas e informações coletadas num terreiro de Candomblé 

na cidade de Salvador, discute-se e procura-se compreender a estrutura e 

funcionamento das relações de parentesco em famílias de Candomblé; como 

são percebidas e organizadas estas relações ditas de parentesco, tomando-se 

o tabu do incesto como principio organizador das mesmas. Conclui-se que a 

norma está presente nestes grupos; que as violações são passíveis de 

prescrições e que o desconhecimento sobre o assunto expressa-se através de 

atitudes discriminatórias e preconceituosas sobre aqueles que praticam esta 

religião. Considera-se a importância do estudo realizado, por sua relevância na 

implementação de ações voltadas à prática de políticas públicas, portanto, 

recomenda-se estudos posteriores que aprofundem o tema ou o discutam a 

partir de outros referenciais no campo da Psicologia e disciplinas afins. 
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A família, de um modo geral e desde longo tempo, tem sido objeto de 

estudo e discussões que não se esgotam nem se restringem ao seu caráter 

biológico. O interesse por um tema já tão debatido e de tamanha amplitude 

encontra via de expressão, na medida em que se elege um tipo especial de 

família: a família de santo no Candomblé; bem como, por se tratar de um tipo 

de família pouco explorado na Psicologia e que não se encontra contemplado 
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 Artigo original apresentado em 2010.2, para a Banca de Defesa da disciplina Projetos 

Monográficos II do 8° semestre do curso de graduação em Psicologia da Universidade 
Salvador – UNIFACS, como requisito básico para a obtenção do grau de Bacharel em 
Psicologia, tendo como orientadora a Prof
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nas classificações de modelos de famílias na literatura da área. Neste sentido, 

busca-se investigar como se organizam estas famílias, as relações que nas 

mesmas se estabelecem e os laços que unem os indivíduos que a compõem, 

já que não se trata de laços consanguíneos.  

Esta organização familiar é um legado dos negros vindos de diferentes 

regiões da África para o Brasil durante o processo de colonização, mas que, a 

despeito das ricas contribuições na formação do povo brasileiro é ainda pouco 

conhecida, reconhecida e valorizada por grande parte da população, em 

especial no que diz respeito às suas crenças e as suas regras de 

funcionamento.  

No presente estudo, através de visitas e entrevistas semi-estruturadas 

realizadas em um terreiro de Candomblé na cidade de Salvador, procurou-se 

verificar como se organizam as relações familiares nas chamadas famílias de 

santo, partindo-se do pressuposto que as mesmas não se encontram ligadas 

por laços de consangüinidade, mas cujas alianças são construídas em torno do 

objetivo da religião. Trata-se de um contexto onde se pratica e se vive a 

religiosidade e, embora, não se pretenda aqui, realizar um estudo apurado 

sobre tema de tamanha complexidade na vida dos indivíduos como a religião, 

faz-se necessário uma pequena incursão ao mesmo para melhor discorrer 

sobre o que no momento é o objeto de estudo: as famílias de santo, no 

Candomblé. 

Falar sobre religião ou temas que a atravessam é pensar em termos de 

construção de subjetividade. O poeta português, Fernando Pessoa (1981) que 

em muitos dos seus poemas expressou-se como um ateu, em um deles, invoca 

a necessidade de alguma coisa em que possa “crer”, “se ligar”, apontando 

assim, através da arte, o caráter que a religião assume na vida dos indivíduos.  

No Houaiss (2009), o significado de religião evidencia este sentido de 

“crença”, relacionada a uma dimensão superior à compreensão racional e a 

importância que exerce na vida dos homens. Para Chauí (2000), a religião tem 

uma dimensão de unicidade, de reencontro com algo que, por certo, já 

pertenceu ao indivíduo, que ele conhece, do qual se afastou e que num dado 

momento urge a necessidade de unir. Já Dalgalarrondo (2008), estudando a 

relação entre a religião e a saúde mental na nossa cultura nos tempos atuais, 
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afirma que a religião é um fenômeno humano multidimensional de decisiva 

centralidade e de complexidade incontrolável. 

Como se pode observar, diversos são os aspectos que a religiosidade 

contempla, e é nesta amplitude de possibilidades que aqui buscamos 

compreender o Candomblé3 enquanto um fenômeno religioso assim como 

psicológico. Uma religião de culto aos orixás4, trazida pelos negros escravos, 

conseqüência imprevista do tráfico de escravos vindos para o Brasil, é de 

importância fundamental a ascendência e a hierarquia, tanto no que diz 

respeito aos orixás quanto às relações sociais estabelecidas no grupo. 

Portanto, observa-se a existência de regras e normas de comportamento que 

regem e orientam a vida dos seus adeptos - de restrições alimentares aos que 

regulam as relações interpessoais.  

Desta forma, pretende-se, a partir de contribuições da Antropologia, da 

Psicanálise, de estudos sobre religiões afro-brasileiras e, tendo como 

referencia as observações e informações obtidas no terreiro de candomblé 

onde se realizou a pesquisa, discutir e compreender a estrutura e 

funcionamento das relações de parentesco em famílias de Candomblé, como 

são percebidas e organizadas estas relações, tomando-se o tabu do incesto 

como principio organizador das mesmas. 

Uma breve incursão na perspectiva antropológica da família, na teoria 

psicanalítica e acerca do candomblé 

Buscando uma melhor compreensão do significado de família, a 

instituição social mais antiga, considera-se que disciplinas como a Sociologia, a 

Antropologia e a Etnologia constituem-se de caráter fundamental para o 

processo de "desnaturalização" e "desuniversalização" da mesma, tal como a 

conhecemos nos dias atuais. A Antropologia tendo como objeto de estudo as 

sociedades permitiu, através do estudo daquelas consideradas diferentes da 

nossa, as chamadas sociedades tribais, que se regulavam pelo parentesco, um 

                                                           
3
Segundo Lima (2003), o termo Candomblé, abandonado nos modernos dicionários da língua e 

na vasta literatura etnográfica, é de uso corrente na área linguística da Bahia para designar os 
grupos religiosos caracterizados por um sistema de crenças em divindades chamadas de 
santos ou orixás

. 

4
De acordo com Bastide (2001), nome designativo dos deuses.
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deslocamento e um estranhamento em relação a aparente "naturalidade" da 

família em nossa sociedade.  

Segundo Engels (1884-1997), o termo família deriva do latim “famulus”, 

"escravo doméstico", significando o conjunto de servos e dependentes de um 

chefe - um mestre homem. Este autor discorre sobre a formação da família sob 

a perspectiva do materialismo histórico e, com base nos estudos de Lewis H. 

Morgan sobre os laços de parentesco em tribos indígenas ioroqueses do 

Estado de Nova York cujos resultados apontam que o processo cultural da 

humanidade passou por diferentes estágios evolutivos aos quais, 

correspondem diferentes modelos de família.   

Para Lévi-Strauss (1982), parentesco e família tratam dos fatos básicos 

da vida (nascimento, acasalamento e morte). Todavia, a família é um grupo 

social concreto, enquanto o parentesco é uma abstração, uma estrutura formal. 

Observa-se que o autor toma como ponto de partida a compreensão das 

estruturas elementares de parentesco, ao que esclarece tratar-se de “sistemas 

nos quais a nomenclatura permite determinar imediatamente o círculo dos 

parentes e o dos aliados” (LÉVI-STRAUSS, 1982, p. 19) e as prescrições 

normativas acerca das hierarquias de possibilidades de casamentos entre 

pessoas do grupo definidas como sendo parentes. Nesta perspectiva, os 

sistemas de parentesco são compreendidos como estruturas formais, 

resultantes da combinação de três tipos de relações consideradas básicas: a 

relação de descendência (entre pais e filhos); a relação de consanguinidade 

(entre irmãos) e a relação de afinidade, que se dá através do casamento, pela 

aliança. Esta combinação pode ocorrer de maneiras variadas, a exemplo das 

sociedades ditas matrilineares, em que os vínculos de filiação e de 

descendência são considerados pela linhagem materna. 

Ao introduzir a aliança como elemento fundamental do parentesco, Lévi-

Strauss (1982) acrescenta a dimensão cultural: “desnaturaliza” a família, 

separa-a da unidade biológica pai-mãe e filho, e o tabu do incesto funciona 

como um princípio de organização social. Introduzindo a dimensão política, 

destitui a naturalidade das relações sexuais e o parentesco ocupa o status de 

definidor de relações, pois situa o indivíduo no mundo. A partir da relação 

familiar depreendem-se quais os direitos e deveres da pessoa, os privilégios e 
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obrigações na família e na sociedade. Assim, a proibição do incesto está 

destituída de caráter moral obtendo um caráter mais funcional socialmente, 

compreendendo que o mesmo está relacionado ao benefício social que é 

advindo do casamento exógamo, extrapola supostos perigos biológicos que 

são vinculados ao casamento consanguíneo. Portanto, comunicação e 

linguagem são condições universais tendo em vista que tanto à exogamia 

quanto à linguagem são atribuídas a função fundamental de comunicação com 

o outro e de integração do grupo: “ao compreender e fazer-se compreender, o 

homem entrega alguma coisa de si e adquire influência sobre o outro” (LÉVI-

STRAUSS, 1982, p. 536).  

A sucinta caracterização das diferentes formas de parentesco permite-nos 

observar que a invenção do incesto foi um passo de importância fundamental 

na organização da família. Tomando, ainda, como referência a perspectiva da 

cultura, Lévi-Strauss (1982) aponta as estruturas elementares do parentesco 

como os sistemas em que num determinado círculo de relações pode-se 

distinguir os que são parentes daqueles que são aliados, bem como os 

cônjuges que são permitidos e aqueles que são proibidos, cujas variantes 

estão na proibição do incesto.  

A proibição do incesto apresenta indissoluvelmente reunidos, dois 

caracteres marcantes: é uma regra, e é universal. Propondo uma análise 

considerada ideal da norma e da universalidade, na qual a norma se apresenta 

como a marca da cultura enquanto a universalidade se apresenta como uma 

característica da natureza. Assim, “a proibição do incesto está ao mesmo 

tempo no limiar da cultura, na cultura e, em certo sentido, é a própria cultura” 

(LÉVI-STRAUSS, 1982, p. 50). Depreende-se que tanto a norma quanto a 

natureza estão presentes na vida social dos indivíduos, pois os mesmos se 

comportam a partir de impulsos que lhes são próprios, naturais, espontâneos, 

bem como a partir de normas culturais do grupo a que pertence. 

Lévi-Strauss desenvolve o tema da família partindo do pressuposto que é 

com a instituição do tabu do incesto que se dá a passagem do estado de 

natureza para o estado de cultura. É a presença da regra que faz com que o 

ser humano seja humano, e esta passagem se opera através da intervenção da 

linguagem, da “tradição externa”, portanto “em toda parte onde se manifesta 
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uma regra, podemos estar numa etapa da cultura” (LÉVI-STRAUSS, 1982, p. 

47). Este autor, assim, em oposição a interpretações previamente enunciadas 

que atribuem aos instintos o horror ao incesto, questiona a ilogicidade da 

proibição haja vista ser desnecessário proibir o que não há risco que ocorra. 

Neste sentido, comunga com a idéia de Freud (1996a) na interpretação do tabu 

do incesto como componente na instituição do humano.  

Considerando-se o parentesco uma estrutura formal, é também uma 

estrutura de caráter universal, e a sua variabilidade fruto dos distintos arranjos 

dos elementos do parentesco. É possível estabelecer um paralelo entre a 

forma como Lévi-Strauss concebe o parentesco e como Freud pensa o 

inconsciente: estruturas formais, universais, próprias do humano. Para Freud 

(1996a) o inconsciente é, também, uma estrutura de caráter universal, 

admitindo assim, sua continuidade independente de época ou lugar onde se 

apresenta. Ou seja, para a Psicanálise, certos conteúdos do inconsciente 

podem se revelar independente do tempo e do lugar, a exemplo do conflito 

edipiano, que para Freud, é um fenômeno de caráter universal que se encontra 

manifesto em todo e qualquer grupo humano. A estrutura presente nesse 

conflito pode ser reconhecida independente de onde quer que se encontre o 

homem em sociedade.  

Sigmund Freud (1996a), em Totem e Tabu5,6, na análise que faz do 

sistema totêmico, trata a questão do incesto não só sob a ótica da psicanálise 

mas, sob o ponto de vista cultural, assinalando que a proibição do incesto tem 

tanto determinantes de ordem cultural como psíquicos, transmitidos no decorrer 

das gerações. O ponto de interesse da Psicanálise no sistema totêmico diz 

respeito à proibição das relações sexuais entre as pessoas do mesmo totem – 

a exogamia, um tabu.  

O tabu é assim, uma proibição que é imposta socialmente e que se 

dirige aos anseios inconscientes dos seres humanos, no sistema totêmico, 

                                                           
5 

Teoria da cultura fundamentada na culpa resultante do assassinato do pai primevo com a 
consequente instauração do tabu de submissão ao pai e da proibição do incesto.

   

6 
Tabu é uma palavra de origem polinésia que pode ser associada aos sentidos de “proibido”, 

“sagrado”, “mistério”, dentre outros. Totem termo que representa animal, planta ou objeto que 
serve como símbolo sagrado de um grupo social (clã, tribo) e é considerado como seu 
ancestral ou divindade protetora.
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caracterizado na dualidade amor-ódio ao totem, representante do pai. Pode-se 

então, pensar a dimensão de pai enquanto função - é através dele que se 

realiza o ato social, independente das formas como se organizaram as culturas, 

seja por laços consanguíneos, matrilinear, patrilinear ou em forma de clã, faz-

se presente, sempre, aquele que desempenhará a função paterna mesmo que 

não corresponda necessariamente àquele que biologicamente lhe seria 

atribuída. O pai é aquele que introduz a rede simbólica, que assegura o nome e 

a lei.  De acordo com a Psicanálise a função paterna é constituinte e 

condicionante do acesso do sujeito a sua própria conformação psíquica de 

desejante, uma dimensão que atua na cultura possibilitando ao individuo 

ascender-se.  

Lacan (2008), no Seminário em que trata da instituição familiar, aponta a 

dupla relação biológica que une este grupo natural bem como para as 

características que diferenciam a espécie humana: o estabelecimento de 

relações sociais onde se encontram envolvidos fatores como capacidade de 

comunicação mental, economia instintual, comportamentos adaptativos, os 

quais, por dizer respeito a uma coletividade, formam um corpo cultural. Daí 

conceber que a dimensão cultural sobrepõe-se à natural, referindo-se ao 

sentimento de paternidade como desta natureza, a exemplo da adoção. Para 

este autor, o estudo da família, por suas especificidades, deve abranger, além 

dos métodos da Psicologia, instrumentos de outras áreas do conhecimento que 

nos permitam compreender o grupo humano familiar como uma instituição que 

tem papel preponderante na transmissão do legado cultural, responsável 

assim, pelo processo de desenvolvimento psíquico. 

Freud (1996a), em Totem e Tabu, por se tratar de um estudo da vida 

sexual do homem primitivo australiano, alerta para que não se incorra no erro 

de analisá-la do ponto de vista moral da cultura do homem moderno, ou seja, à 

sua época, da moral vitoriana do século XIX. As regras e normas daqueles 

povos se estabeleciam a partir do sistema totêmico, substitutivo das instituições 

religiosas e sociais, dividindo as tribos em clãs, denominadas por seu totem. 

Os totens protegem a tribo, mas estas têm para com eles uma série de 

obrigações, destacando-se entre as mais rigorosas, a de que todos que 

descendem do mesmo totem são parentes consangüíneos, portanto não 
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podem ter relações sexuais entre si. O tabu do incesto surge como elemento 

que regula relações, que de tão próximas, oferecem riscos e podem ser 

confundidas nas suas funções assim, para dar conta das proibições e interditos 

que estas relações demandam o homem no seu desenvolvimento, tanto 

histórico como cultural, cria os tabus que vão organizando e delimitando o que 

é permitido ou não. Na organização totêmica há uma lei a que todos estão 

submetidos, podendo-se correlacionar o Totem com o Édipo, tendo em vista 

que em ambos, a presença de uma figura que representa e que dita uma lei de 

proibição do incesto é indiscutível. Do ponto de vista da Psicanálise destaca-

se, no sistema totêmico, o interesse pela proibição das relações sexuais entre 

pessoas do mesmo totem, de como estas proibições são universais entre os 

povos. Advogando, Freud (1996b), por uma psicologia de compreensão do 

grupo a partir de temas considerados estudados pela psicanálise em caráter 

individual, as relações que o individuo estabelece com os que o cercam seja na 

família ou na sua rede mais extensa.  

Considerada de origem totêmica e familiar o Candomblé foi introduzido 

no Brasil pelos negros africanos que para este país foram trazidos como 

escravos para trabalhar na lavoura. Afastados de sua pátria e até dos próprios 

membros de suas famílias, impedidos nas suas subjetividades, oprimidos e 

perseguidos, foram desenvolvendo estratégias que permitissem a manutenção 

das crenças dos seus antepassados, reconectando-os com suas origens e 

assim foram se organizando em grupos onde o branco não participava, criando 

relações entre si que não estavam condicionadas apenas aos vínculos 

biológicos, “organizando-se em sociedades que deram origem ao que hoje é 

denominado Candomblé no Brasil” (BENISTE, 2008, p. 24) e, às conhecidas 

“famílias de santo”.  

O Candomblé, de acordo com Verger (2009), é uma religião que se 

encontra ligada à noção de família, cujas origens estão relacionadas a um 

mesmo tronco ancestral, incluindo os vivos e mesmo os mortos. De acordo 

com o sistema de crenças desses povos, a vida se organiza em torno da 

religião e toda sua vida se organiza em torno da mesma, conforme Luz (1995). 

Na África, o culto dos orixás tinha um caráter familiar, exclusivo de uma 

linhagem, clã ou grupo e suas divindades eram cultuadas em suas cidades 
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como uma herança cultural e, quando aqui nestas terras distantes estes povos 

se encontram, se organizam, reproduzem este modelo organizativo, 

identificando os grupos de Candomblé em nações que se relacionavam às 

suas cidades de origens, assim encontramos denominações como Candomblé 

de ketu, angola, nagô. Conforme Bastide (2001, 29), “os Candomblés 

pertencem a nações diversas, portanto perpetuam tradições diferentes”. 

Apesar das distinções e de algumas particularidades específicas 

encontradas nos diferentes grupos de praticantes, o ingresso no mundo do 

Candomblé é feito por uma série de iniciações progressivas, conforme Beniste 

(2008), têm como objetivo introduzir o indivíduo naquele sistema de crenças 

bem como, socializar a crise7, ou seja, as manifestações “não controladas” dos 

orixás. Considerada desta forma, e guardadas as devidas proporções, um 

processo análogo ao processo educacional do indivíduo no seu grupo familiar 

biológico, identificado por Bastide (2001, p. 50) ao referir-se aos aprendizados 

obtidos no processo de iniciação como sendo a “escola da selva”, ou seja, os 

ensinamentos ali adquiridos fazem parte de um conjunto de conhecimentos 

transplantados desde a África até os terreiros do Brasil e repassados aos 

seguidores do culto.  

Destaca-se também os graus de inclusão que geralmente deve-se 

obedecer, existindo para cada um desses graus diferentes níveis de rituais a 

serem cumpridos. Portanto, a iniciação coloca o indivíduo frente a obrigações, 

encargos e deveres que devem ser seguidos como fidelidade ao seu Orixá, os 

quais são considerados tabus, ewós8, que compreendem desde relações 

sexuais até o compromisso de participar do ciclo de despesas do terreiro. 

Algumas denominações como “filho de santo”, “irmão de santo’, “irmão 

de axé”, “irmão de barco”, “irmão de esteira”, acompanham o iniciado por toda 

sua vida considerando-se assim, a Família de Santo, o conjunto de pessoas 

que compõem o axé. Ser iniciado no Candomblé insere o individuo num 

sistema de relações cuja organização e funcionamento possui características 

semelhantes às famílias biológicas nas quais os filhos têm obrigação com seu 

                                                           
7 
Bastide, (2001)

 

8 
Beniste (2008), no idioma yorubá, termo designativo utilizado para indicar que algo é proibido, 

contrário aos desígnios de Deus
. 
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Orixá, com o dos outros e com o próprio terreiro onde é iniciado. “Semelhante à 

família biológica possui parentes de santo, os quais passam a ter importância 

na vida do iniciado tal qual a sua família biológica” (BENISTE, 2008, p. 237). 

As “famílias de santo” constituem-se a partir do parentesco que é 

estabelecido pela crença nos orixás, nestes grupos podemos encontrar 

definidos papéis que a cada membro é atribuído de forma que se assemelha a 

organização familiar constituída pelos laços sanguíneos. De acordo com (LIMA, 

2003, p.12), considerando os aspectos estruturais e funcionais do grupo bem 

se pode chamar de uma família. A hierarquia, as regras e prescrições 

funcionam com substrato dos relacionamentos. Pertencer a estas famílias de 

santo inscreve na subjetividade dos indivíduos qualidades que o diferenciam 

não só dos que não fazem parte grupo como internamente no próprio grupo, 

assegurando-lhe um lugar que é seu mais que ao mesmo tempo garante a 

continuidade do grupo. 

Procedimentos metodológicos 

No presente estudo de abordagem qualitativa pois, “além de ser uma 

opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada 

para entender a natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON,1999, p. 79), 

utilizou-se como recurso entrevistas semi-estruturadas, uma técnica de uso 

corrente nas ciências sociais, adequada para obter e fornecer informações 

acerca de determinado assunto, portanto apropriada para os resultados 

apresentados. Considerando-se ainda, que nestes grupos, a tradição oral é 

marca predominante: “tudo que foi preservado sobre suas divindades chegou 

até nós por palavras faladas, que passaram de geração a geração” (BENISTE, 

2008, p. 19), realizou-se visitas e coletou-se informações através de entrevistas 

com seis integrantes de um terreiro de candomblé na cidade de Salvador. 

Resultados e discussões 

Conta a lenda que os deuses africanos antes de serem divinizados 

tinham, à semelhança dos humanos, reações no que se refere à sexualidade: 

desejos, disputas, ciúmes, intrigas, traições, então, já na história de seus mitos 
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pode-se observar a presença de aspectos que foram transportados como 

regras e códigos de relações já que os mitos para os povos de Candomblé, 

“revelam a forma da criação do Universo e a determinação de que os Orixás 

seriam seus mensageiros para o governo da Terra” (BENISTE, 2008, p. 30). É 

através de seus mitos que estes povos explicam os fenômenos da natureza e 

orientam suas vidas. Assim, de acordo com Beniste (2008), na mitologia 

africana, o tabu do incesto está associado a lenda de Yemanjá; uma lenda que 

se tornou desconhecida em consequência do processo civilizatório que o povo 

africano fora submetido, atribuindo-se à influencia da igreja católica, em virtude 

da associação de Yemanjá com a Imaculada Conceição. 

Lévi-Strauss (1982) considera que a proibição do incesto situa-se no 

limiar entre a natureza e a cultura tendo em vista que a proibição do casamento 

entre parentes próximos pode ter um campo de aplicação mutável, de acordo 

com a definição de parentesco, mas que o interdito ou as restrições das 

relações sexuais encontra-se presente em qualquer grupo. 

Salienta-se que a estrutura familiar aqui apresentada não pode ser 

confundida com o modelo da família biológica, conjugal, já que se trata de 

relações de parentesco constituídas com base na identificação da crença 

religiosa todavia, observa-se nos terreiros de Candomblé da Bahia a 

superposição destas relações, ou seja, indivíduos com relação de 

consangüinidade pertencendo à mesma família de santo, remetendo a 

formação das primeiras famílias de santo no Brasil que ocorreram através de 

descendentes de origem africana, porém com o passar do tempo a inclusão 

nos terreiros de Candomblé tornou-se independente da condição geracional.  

Bastide (2001) observa que a estrutura social, as formas de relações, as 

regras e limites nestes grupos são estabelecidos e estão sujeitas aos 

determinantes religiosos preestabelecidos nos rituais9 de inclusão. Os níveis e 

o tempo de iniciação10 dos adeptos variam de acordo com o grau de inclusão 

na estrutura do Candomblé que vão desde o de abiã11 até o de yalorixá ou 

babalorixá, correspondente a pai ou mãe de santo e estes graus de inclusão se 

                                                           
9 
Houaiss (2009), conjunto de atos e práticas próprias de uma cerimônia ritualística.

 

10 
Carneiro (2008, p.17) “A iniciação prepara o crente como devoto e como altar para a 

divindade protetora [...]”
 

11 
Bastide (2001), jovem que lavou o colar mas ainda não foi iniciada, postulante.
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dão progressivamente, começando com a lavagem do colar, em seguida o 

bori12, as obrigações regulares, incluindo aquelas que são feitas a cada sete 

anos de feitura e, a depender da situação, o decá13. 

As famílias de santo, compostas de pai ou mãe de santo e os filhos que 

são todos indivíduos iniciados pelo mesmo pai ou mãe santo, independente da 

hierarquia e cargo que ocupam no terreiro, passam a considerar-se todos 

irmãos. E os critérios de escolha para tornar-se filho de santo de determinada 

pessoa independem da relação de consanguinidade até porque, diz-se que um 

pai ou mãe biológico não pode por a mão na cabeça de um filho seu.  Esta 

escolha, invariavelmente se dá a despeito da vontade prévia do individuo, haja 

vista casos relatados onde a pessoa foi visitar o terreiro, “bolou com santo”14, e 

lá já ficou para fazer as obrigações pertinentes. Decisões pautadas em 

diferentes razões constituindo então, relações de parentesco que se inscrevem 

nas subjetividades dos indivíduos e que se expressam através de ações, 

modificando relacionamentos, incluindo responsabilidades e obrigações, 

referentes ao papel que o indivíduo assume na hierarquia do grupo.  

Falar de família inclui aqueles que desempenham papeis relativos à 

função de filhos e das relações entre estes. As relações fraternas são terreno 

fértil para o aparecimento de situações onde emergem sentimentos de 

afetividade, mas também de rivalidades, competições, desobediências. Nas 

famílias de santo, além dos filhos considerados legítimos, aqueles que foram 

iniciados pelo Pai de Santo do terreiro, encontram-se ainda aqueles 

considerados “adotados” haja vista que os mesmo “fizeram seu Santo” num 

terreiro mas que, por alguma circunstância alheia a sua vontade ou não, 

passam novamente pelo processo de “feitura” com outro Pai ou Mãe de Santo, 

sendo considerado assim “adotado” mas, no que diz respeito as relações, 

obedecem aos mesmos critérios que para os demais. 

Observa-se a presença do tabu do incesto como uma regra que define 

os parentes dos não parentes, em consequência, aqueles que podem ou não 

podem casar entre si. Para estes indivíduos, o tabu do incesto como uma 

                                                           
12 

Bastide (2001)
 
cerimônia que consiste em "dar de comer a cabeça

”
 

13
 Carneiro (2008), transmissão de obrigações entre chefes de Candomblé. 

14
 Equivale a incorporar o orixá 
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regra, aparece como algo indiscutível. De acordo com os informantes o tabu do 

incesto é uma regra geral a ser seguida em todos os Candomblés e, embora 

existam tradições mais rigorosas que outras, esta é uma regra que não pode 

ser violada as consequências advindas deste ato.  

Percebe-se que os indivíduos que praticam a religião do Candomblé e 

se encontram unidos pelos laços de parentesco, consideram a religião acima 

de qualquer questionamento procurando a sua maioria cumprir os 

mandamentos ali prescritos independente de qualquer juízo de valor. 

Observou-se que os entrevistados atribuem, de um modo geral, à falta 

de conhecimento, os equívocos e percepções distorcidas que se tem acerca do 

funcionamento do Candomblé bem como do caráter sacralidade que lhe é 

investido. Tais distorções e desconhecimentos geram atitudes preconceituosas 

que afetam de formas distintas cada um dos que tem ali como espaço onde 

praticam a sua fé influenciando em algumas situações na forma como 

assumem a religião diante dos demais. 

Considerações finais 

Através da revisão da literatura e análise das informações obtidas na 

pesquisa de campo realizada, pode-se perceber que as relações entre os 

integrantes daquele grupo apresentam estrutura semelhante à família biológica, 

considerando-se assim, como Família de Santo; que as relações são reguladas 

pelo tabu do incesto, caracterizando relações estudadas na Antropologia como 

relações de parentesco. 

Vê-se clara a proibição, não sendo permitidos casamentos entre 

pessoas que participam da mesma família tampouco na ascendência direta, se 

o material usado para feitura do individuo, “a navalha”, permanece a mesma 

que foi utilizada para o membro da geração anterior com quem aquele 

indivíduo se relaciona. Nota-se que é a regra quem define os níveis de 

relações, a hierarquia no grupo, quem é pai ou mãe, quem são filhos, os 

irmãos, avós, mãe ou pai pequeno, padrinhos, sobrepondo-se, em algumas 

situações, famílias biológicas e famílias de santo, haja vista a frequência em 

que se encontram parentes de sangue participando do mesmo terreiro. 
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Ressalta-se, que se tratando do axé, as relações de parentesco 

conservam as regras estabelecidas para as famílias biológicas, mas que as 

primeiras prevalecem sobre as últimas no que diz respeito as regras de 

funcionamento interno como pode ser observado em casos em que filhos 

biológicos possuem cargos acima daqueles ocupados por seus pais e estes, 

assumem uma postura de reverencia na hierarquia para com aqueles. 

Tratar de incesto nos terreiros ainda é tabu e a esta regra se obedece 

sem questionar; que se desobedecendo, é considerado o indivíduo prescrito, e 

ao mesmo imputadas punições e sanções que vão desde aquelas 

determinadas pelo grupo, como afastamento, até as que se encontram no 

plano metafísico como os sofrimentos e castigos atribuídos aos deuses. 

Na revisão de literatura chamou atenção a abundancia e diversificação 

da produção bibliográfica versando sobre estudos da cultura afro-brasileira, 

contudo, no tocante ao tema proposto para investigação, embora presente, 

aparece de forma sucinta. Desta forma, enfatizamos a importância da presente 

discussão na área da Psicologia apontando a necessidade do desenvolvimento 

de estudos posteriores que aprofundem o tema ou o discutam a partir de outros 

referenciais, tendo em vista acreditarmos que assim contribuímos para o 

conhecimento, compreensão e preservação de costumes da cultura destes 

povos, haja vista suas influências e o seu legado à cultura e construção da 

subjetividade do povo brasileiro.  

Ressaltamos ainda, que na adoção de políticas públicas voltadas para 

estes segmentos, se leve em consideração aspectos aqui apontados, embora 

pouco explorados, como as lideranças exercidas pelos “pais” ou “mães de 

santo” presentes nestes grupos.  
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