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No final de 2003, Dadá Jaques, ex-colega de redação de jornal, me ligou, falando sobre o desejo de 
fazer  um  livro  sobre  a  vida  do  pai-de-santo  Balbino  Daniel  de  Paula,  que  eu  não  conhecia 
pessoalmente. A ideia inicial era modesta. Estimamos em dois meses o tempo de duração do meu 
trabalho para a produção do texto. Seria necessário ainda conhecer Balbino e ter a sua aprovação. 
Marquei com o fotógrafo e colega Haroldo Abrantes, que também faria fotos para o livro e fui 
assistir a uma festa de Oxum no Ilê Axé Opô Aganju, em Lauro de Freitas. Chegamos no começo da 
noite, um pouco antes da festa, e alguém nos levou até a casa de Balbino, meio às escuras. Ficamos 
aguardando na varanda e então ele  veio nos ver.  Gentil,  desconfiado,  brincalhão.  Não sei  bem 
porque,  quando  fui  cumprimentá-lo,  estendi  a  mão  esquerda.  Balbino  deu  uma  gargalhada  e 
perguntou: 
- Você é feiticeira? 
A aprovação estava dada. 

Dadá voltou a me procurar no segundo semestre de 2004, dizendo que podíamos começar o projeto. 
A meta aí  já era mais clara e ambiciosa: um livro grande,  volumoso, que envolveria dezenas e 
dezenas  de  entrevistas.  Conversando  com  Balbino  e  outras  pessoas  do  terreiro,  fizemos  um 
levantamento de possíveis entrevistados. Daí pensei em uma estrutura para o texto, inspirada na 
"jornada do herói", dividindo-o em oito capítulos. Comprei um gravador, roupas apropriadas para 
frequentar o terreiro e comecei a trabalhar, um pouco inspirada no jornalismo, um pouco na história 
oral, um pouco nos contadores de histórias. 

O universo do candomblé nunca é fácil, seja para quem o vive, seja para quem o estuda. Há um 
mundo de  silêncios,  hesitações,  hierarquias,  obrigações,  sutilezas.  Não busquei  entender,  tentei 
aceitar. A minha meta era, junto com Balbino, contar uma história e não explicá-la. Dadá, como 
frequentador  do terreiro,  se ofereceu para me acompanhar nas entrevistas iniciais,  facilitando o 
contato com pessoas reticentes a falar. Depois de alguns dias, já pude assumir o meu modo habitual 
de apurar:  ir  sozinha,  ouvir  muito,  perguntar  pouco, escutar  as pessoas pelo máximo de tempo 
possível, sobre o tema da pesquisa e também sobre as suas histórias de vida, abrir espaço para o 
improviso. Ou seja, um momento de dar, com sinceridade, a minha escuta a outra pessoa e me 
encantar com o que ela traz. 

O grande herói nesse empreitada foi o meu carro, um Uno Mille velhinho que suportou bravamente 
muitas  batalhas. Num mesmo dia, eu podia ir ao Curuzu, Bom Juá e Mata Escura. Outro detalhe é 
que eu ainda não tinha sequer um ano de carteira de motorista. Foram as primeiras vezes em que 
dirigi  em estradas.  Um domingo à  noite,  voltando  de  uma festa  no  terreiro,  o  carro  parou de 
funcionar no meio da Avenida Paralela. Com fé, aproveitei o embalo do carro e tentei ligá-lo de 
novo.  Funcionou.  Em  outra  ocasião,  indo  fazer  uma  entrevista,  a  pessoa  que  me  guiava  se 
atrapalhou com o caminho. Quando percebi, estávamos na contramão, na BR 324, e um caminhão 
vinha em nossa direção. Ou seja, foram muitas aventuras. Ainda mais porque, na mesma época, eu 
dava aula em duas faculdades.

Percorri infinitas vezes os 31 quilômetros entre a minha casa e o Ilê Axé Opô Aganju, fosse para 
conversar com Balbino, com membros do terreiro ou para assistir às festas, sempre à noite. Em um 
mês de outubro, eu, Dadá e outras pessoas fomos dormir lá. Quando chegamos, o Aganju já estava 
em silêncio. Tomamos banho, fizemos bori e, antes do sol nascer, levantamos para participar das 
“Águas de Oxalá”. Entre 2004 e 2005, repeti muitas vezes essa rotina, assistindo a quase todas as 



festas do terreiro. As conversas com Balbino eram sempre nas sextas-feiras. Além de ouvir suas 
histórias  e  reflexões,  pude  acompanhar  um  pouco  do  seu  cotidiano:  seus  afazeres,  hábitos, 
visitantes. Algumas vezes almocei com ele. Sempre comidas maravilhosas, feitas por ele ou por 
outras pessoas, sob a sua supervisão. Também estive presente em algumas datas especiais e dias de 
visitas  ilustres.  Eu e  Dadá passamos alguns  dias  na Ilha de Itaparica,  entrevistando parentes  e 
amigos de Balbino e conhecendo os cenários da sua infância. Assisti inclusive a uma saída de egum, 
no terreiro da Bela Vista. Em Salvador, fui muitas vezes ao Ilê Axé Opô Afonjá, onde Balbino foi 
iniciado e viveu parte de suas histórias. Por telefone ou e-mail, conversei também com pessoas de 
outros estados e países. Ao mesmo tempo, segui localizando e comprando livros, dvds e outros 
materiais que trouxessem dados sobre a história a ser contada. 

Falar de candomblé é como tecer a colcha de Penélope, exige uma paciência infinita. Você pode 
marcar uma conversa, confirmar, percorrer quilômetros em um sábado a tarde e então descobrir que 
o seu entrevistado não pode mais falar. E tentar novamente depois e depois. Precisei esperar oito 
meses  para  falar  com  um  dos  entrevistados.  Sem  essa  paciência,  não  é  possível  trabalhar.  A 
recompensa  é  a  oportunidade  de  conhecer  tantas  pessoas  interessantes,  que  sempre  nos 
surpreendem, porque uma história de vida nunca é previsível. Enquanto ia fazendo as entrevistas, 
contratei  três  pessoas  que  me  ajudaram  a  transcrevê-las.  Mas  como  o  povo  de  santo  usa 
cotidianamente palavras em iorubá e expressões típicas da liturgia, eu mesma precisei revisar tudo. 

Durante a fase de coleta de dados, recebi algumas vezes indicações de Balbino de que ele não 
gostaria  de falar  sobre determinado assunto ou que não gostaria que algo já dito por ele fosse 
incluído no texto. Para uma jornalista que se sente comprometida com "a verdade dos fatos", a 
situação poderia ser desesperadora. Para mim, não foi. Na época, eu já estava estudando história 
oral e tinha passado a entender que, quando se trata de histórias de vida, todos nós construímos as 
nossas  "narrativas",  fazemos  escolhas,  selecionamos,  omitimos  e  que,  apesar  disso,  o  relato 
permanece sendo digno, belo, justo, inspirador. Não existe "verdade histórica". Tudo é sempre uma 
versão possível. A história oral compreende o depoente como um colaborador do projeto, que deve 
acompanhar todas as etapas e ter o direito de vetar o que não deseja ver publicado. 

Com todo esse material em mãos, chegou a hora de produzir o texto. Enquanto o livro ia nascendo, 
fui descobrindo um novo jeito de escrever, que surgiu intuitivamente. Sabia apenas que o texto 
devia parecer com uma conversa, tentar se aproximar um pouco do vocabulário e jeito de falar das 
pessoas que eu havia escutado. Isto porque a minha principal intenção sempre foi ser compreendida 
por essas pessoas. Por isso a opção pela versão aportuguesadas das palavras em iorubá (“Xangô”, 
“ebomi”, “pai-de-santo”), pelo vocabulário coloquial, os períodos curtos, a narração, a descrição. 

No início de 2006, enviei o texto para Balbino, que estava de férias em Niterói, no Rio de Janeiro. 
Ele aprovou e me pediu pequenos acréscimos. Mostrei o texto também a alguns amigos e parentes, 
que fizeram comentários pontuais. Então passei a texto para Dadá, que nesse momento já tinha se 
tornado membro do terreiro e tinha passado a trabalhar em parceira com um filho-de-santo da casa, 
o empresário Mauro Rossi.  A partir  daí,  Mauro, que também é um estudioso do candomblé, se 
tornou um importante interlocutor, cooperando de muitas formas com o meu trabalho: sugerindo a 
revisão de datas, palavras, dados litúrgicos e atualizando informações sobre episódios dentro do 
terreiro. 

Uma colaboradora importantíssima ao longo de todo o processo foi Dona Cici, filha-de-santo da 
casa, com quem conversei muitas e muitas vezes,  na sede da Fundação Pierre Verger, onde ela 
trabalha.  Dona  Cici  é  uma  mulher  sábia,  estudiosa  incansável  e  extremamente  generosa  no 
compartilhamento do que sabe. Infelizmente ainda não recebeu o devido crédito pela contribuição 
que vem dando ao trabalho de dezenas de pesquisadores e jornalistas do Brasil e do mundo. Ela dá 
tudo o que tem, tudo o que sabe, sem buscar reconhecimento. 



De 2007 para cá, Dadá e Mauro buscaram viabilizar economicamente a publicação do livro, além 
de prosseguirem com a pesquisa iconográfica, localizando imagens e documentos antigos. No final 
de 2008, eles conseguiram o patrocínio necessário para custear a impressão e remunerar os vários 
profissionais  que  passaram  a  colaborar  nas  etapas  finais  do  projeto  (tradução,  edição,  texto, 
tratamento de imagens, assessoria de imprensa, etc.). No início de 2009, fiz novos pequenos ajustes 
no texto, atualizando dados. 

Foram portanto  quase  seis  anos  para  ver  o  livro  “Obarai”* nascer.  Mérito  de  Balbino,  por  ter 
confiado em nós; mérito  de Dadá,  que teve a ideia  e  assumiu diversas funções para realizar  o 
projeto (produtor, fotógrafo, diagramador); dos filhos-de-santo do Aganju e de outros terreiros, que 
compartilharam conosco as suas experiências e conhecimentos; mérito meu, por ter enfrentado uma 
empreitada desafiadora como essa, mesmo sem ter vínculos com o candomblé, a não ser o respeito 
por tudo o que ele significa para a cultura afro-brasileira; mérito de Mauro, que soube se incorporar 
ao projeto e viabilizá-lo financeiramente; mérito dos patrocinadores, que realizaram um sonho. 

O que tornou tudo possível, é claro, foi a história de Balbino, que tem a força das lendas. Balbino é 
muito humano: sabe acolher e expulsar, dar e tomar, premiar e punir, acerta, erra e sabe rir de si 
mesmo. Também é um tanto sobre-humano:  profético,  sábio,  intuitivo,  desafiador,  imprevisível, 
perfeccionista, exigente consigo mesmo e com os outros. Tem plena consciência da importância da 
tradição que representa, mas assume essa responsabilidade de um jeito só seu. Uma coisa é certa, 
quem se aproxima dele, cresce. É preciso, acima de tudo, respeitá-lo, como se respeita uma força da 
natureza. 

* Rebatizado como “Obaràyí – Babalorixá Balbino Daniel de Paula” pelos editores.


