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Este artigo
1
 tem como foco o culto ao jinn

2
 feminino Aisha Qandisha presente na vila 

rural de Sidi ‘Ali, localizada na região de Meknes-Tafilalet, no Marrocos. A análise proposta 

aponta para as condições e os elementos requeridos na construção de um sistema de 

comunicação ritual sob a forma de peregrinações, oferendas e sacrifícios de animais, além de 

rituais de transe e possessão, realizados pelos indivíduos que buscam, na figura desse agente 

religioso, alcançar seus desejos e ambições relacionados a momentos de crise de vida
3
, assim 

como solucionar seus conflitos e infortúnios pessoais. A obtenção de um emprego, a 

realização de um casamento, a geração de filhos, ou simplesmente a cura de alguma doença 

fazem parte das temáticas privilegiadas, principalmente por mulheres, no cotidiano da vida 

religiosa em Sidi ‘Ali.  

Faz-se presente entre esses indivíduos o reconhecimento de um poder (ou força 

religiosa) advindo de Aisha Qandisha, capaz de transformar o status individual e social 

através da noção de baraka
4
. A questão geral presente no material etnográfico contempla 

                                                           
1
 O material etnográfico desse artigo contém partes da dissertação intitulada “A ambiguidade do sagrado: o 

culto à Aisha Qandisha na vila de Sidi ‘Ali, Marrocos” defendida no Programa de Pós-graduação em 

Antropologia (PPGA) da Universidade Federal Fluminense (UFF), Agosto de 2013. Agradeço a CAPES pelo 

financiamento da pesquisa através da concessão de bolsa. 

 
2
 Os jnun (jinn – sing.) são seres invisíveis feitos de fogo e que compõem o universo simbólico da religião 

islâmica (Boudjenoun, 2009; Rausch, 2000). A palavra jnun no Marrocos é o plural do termo jinn, que também é 

usado nos demais países que possuem o islã como código e discurso cultural. Um ser feminino deste tipo recebe, 

às vezes, a denominação de jinniya. 

 
3
 “Trata-se de um ponto importante no desenvolvimento físico ou social do indivíduo, como o nascimento, a 

puberdade ou a morte (Turner, 2005: 35)”. 

 
4
 Benção que emana de um ser e que pode ter o efeito miraculoso na vida de um outro indivíduo (Crapanzano, 

1973; Rausch, 2000). Entretanto, a ideia de poder e força, a partir dessa categoria e vinculada à personalidade de 

Aisha Qandisha, garante o efeito de transformação sobre uma situação. 
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como esse poder investido (baraka) no ente religioso atesta um caráter de ambiguidade
5
 com 

relação ao sagrado quando os indivíduos são colocados em contato, via ritual, com sua 

personalidade. Em suma, investigo como a ideia de uma aproximação com a esfera do 

sagrado pode tanto produzir benesses e bençãos desejadas pelos indivíduos quanto colocá-los 

em situação de perigo (como, por exemplo, a produção, neles, da loucura), dadas as impurezas 

que, segundo a crença local, estão associadas à figura de Aisha Qandisha e podem, portanto, 

ser suscitadas nessa experiência com o “sagrado”. 

O universo etnográfico da pesquisa está relacionado ao conjunto de crenças e ritos 

associados no Marrocos aos jnun
6
. A crença em tais seres, tão difundida entre a população 

marroquina, oferece a questão do perigo aos rituais desenvolvidos em parceria com esses 

agentes religiosos devido à dimensão da imprevisibilidade de seus efeitos, uma vez que se 

reconhecem as múltiplas formas de agência
7
 dos jnun. Entretanto, cabe salientar a procura 

desses agentes religiosos pelas mais variadas razões por parte dos indivíduos. Nesse sentido, a 

ideia de risco, ao longo dos desenvolvimentos rituais, me parece mais apropriada para 

descrever essas relações envolvendo os possíveis contatos com jnun. 

A ênfase na ideia de risco procura ir além de apenas confirmar o caráter transformador 

da experiência com o sagrado, levando em consideração as imprevisibilidades atuantes nas 

forças religiosas sobre os indivíduos, o que possibilita repensar o papel das ambiguidades 

geradas e tidas como causadoras dos malefícios. No caso etnográfico em questão, Aisha 

Qandisha é reconhecida por sua capacidade de provocar a perda da racionalidade
8
 nos 

indivíduos durante a realização de seu culto, pela exposição dos mesmos a ela num 

prolongado período de tempo. Os ritos de peregrinação, oferendas e sacrifícios de animais e 

os rituais de transe e possessão não apenas constroem uma relação dos indivíduos com esse 

agente religioso, mas constituem-se também como meios pelos quais a noção de perigo 

floresce entre os indivíduos.  

O risco refere-se ao desenvolvimento de uma loucura proporcionada por Aisha 

Qandisha como forma de punição dos indivíduos, geralmente associado ao tempo de 

                                                           
5
 O papel duplo desse poder pode ser entendido como uma forma de ambiguidade. 

 
6
 Plural da palavra jinn. 

 
7
 Modos de ações causadas por intenções prévias (Gell, 1998). 

 
8
 O caráter racional refere-se ao discernimento dos contornos da realidade social que garantem o cálculo de 

efetivas ações em curso praticadas pelos indivíduos (Eickelman, 1985). 
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exposição dos mesmos a sua personalidade. A noção de loucura
9
 produzida pelo ente religioso 

é representada por uma possessão contínua da mente e constitui-se como uma possibilidade a 

ser ponderada pelos indivíduos que estabelecem suas relações com tal figura inspiradora de 

medo (terror) e, ao mesmo tempo, de encantamento (fascinação). A manifestação da loucura 

adquire valor quando se percebe um esvaziamento das relações do indivíduo em seu mundo 

social, ao mesmo tempo em que uma maior presença da figura de Aisha Qandisha é percebida 

em seu cotidiano. 

Em um nível teórico, este artigo contribui para a exposição dos limites na construção 

da experiência com o sagrado tendo em vista a dinâmica do culto a Aisha Qandisha por meio 

da noção de risco. Sob esse aspecto, é importante para esta discussão a proposta desenvolvida 

por Mary Douglas (1992), que procura perceber como as pessoas refletem sobre as causas de 

seus infortúnios, reconhecendo-se a capacidade das comunidades de se organizar em torno de 

uma ou mais formas de explicação para as origens de seus conflitos. 

Caso exista uma falha na capacidade de controlar as forças maléficas mobilizadas para 

a suspensão dos conflitos vividos pelos indivíduos, através da instauração de uma ordem, o 

tema da ambiguidade ganharia proporções relevantes. De acordo com Douglas (1978) a 

percepção de risco não seria regida por traços de personalidade, necessidades, preferências, ou 

por propriedades contidas nos objetos que causariam ameaças. A percepção seria socialmente, 

ou melhor, culturalmente construída como fenômeno. O que é tido e percebido como perigoso 

possui referências nos quadros de adesão cultural e nos processos de aprendizagem social.  

A alternância dos valores atribuídos ao poder (baraka) de Aisha Qandisha é o que 

constitui a produção de uma ambiguidade com relação ao mundo do sagrado. Por um lado, a 

manifestação desse poder é explicitada em termos de impureza, tendo em vista o papel 

atribuído ao jinn-feminino como responsável pela loucura produzida no indivíduo, 

consequência de sua imersão completa no mundo do sagrado. Nesse sentido, a noção de terror 

associada à figura do ente religioso possui como marca a submissão dos indivíduos a suas 

vontades, diversas vezes representada nos discursos em Sidi ‘Ali em termos de sujeitos que se 

encontram isolados de seu convívio social, visto que a questão do controle sobre suas formas 

de devoção exige uma dada atenção às regras específicas dessa prática. 

                                                           
9
 Um de seus efeitos seria o arrebatamento do corpo e das funções psíquicas dos indivíduos. 
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Por outro lado, a figura de Aisha Qandisha também evoca a ideia de fertilidade
10

, 

através do reconhecimento do poder intrínseco associado a ela pela noção de baraka.  Essa 

força ou poder teria uma eficácia sobre os conflitos e infortúnios pessoais enfrentados pelos 

indivíduos que decidem aceitar os riscos dessa relação, submetendo-se, assim, ao culto desse 

jinn-feminino. Além disso, o desenvolvimento dos rituais associados ao culto exige uma 

capacidade dos indivíduos de mediar as situações (ou controlar as suas forças) consideradas 

ao mesmo tempo como impuras, logo, percebidas como perigosas.  

A noção de baraka associada a esses dois polos (medo e encantamento) contribui para 

que a figura de Aisha Qandisha opere como uma divindade das margens, com o duplo poder 

de preparar as necessárias passagens no curso atual de vida dos indivíduos (fases liminares) e 

de preservar estritamente as suas fronteiras, ainda quando estas estariam sendo atravessadas. 

Assim, faz sentido, na visão dos peregrinos que a procuram, atribuir a ela um caráter sagrado. 

Dessa forma, caberia reconhecer como são produzidas as experiências que negociam com tais 

forças sagradas visto que diversas sociedades humanas procuravam e mantiveram a sua 

solidariedade perante o caos (Berger, 1985).  

A configuração desses limites diante do ente religioso, ora como perigosos e ora como 

eficazes, torna-se fundamental para a capacidade dos ritos de se apresentarem como uma 

manifestação ligada a esse tipo de “sagrado” durante a produção de seu culto. O contexto 

marroquino apresenta registros envolvendo os possíveis riscos de se relacionar com jnun 

(Crapanzano, 1973, 1980; Maarouf, 2007; Rausch, 2000; Westermarck, 1926). Neste caso, o 

que estaria em jogo seria uma atitude religiosa que ainda faria com que os homens 

procurassem uma união com as forças ou seres advindos da esfera do sagrado, a fim de 

minimizar as malfazeres da vida cotidiana. Os estudos sobre este assunto no Marrocos muitas 

vezes apontam para uma noção de um sistema terapêutico operante. Esta tese afirma a 

existência de uma negociação entre humanos e jnun representada pela noção de uma 

satisfação (plenitude) desses últimos, através de determinados símbolos que seriam 

manipulados e ofertados pelos humanos como garantia de passagem dos seus infortúnios 

(Crapanzano, 1973; Claisse-Dauchy & Foucalt, 2005; Aouattah, 1993, 2008; Walker, 2000).  

As forças disponíveis no campo religioso possibilitam refletir sobre as expectativas que os 

indivíduos constroem sobre uma interpretação do que seria considerado como “sagrado”. 

                                                           
10

 A ideia de fertilidade, por exemplo, pode produzir situações que seriam inimagináveis ou pouco prováveis de 

acontecer. Um interloctor certa vez me disse que a minha presença na vila de Sidi ‘Ali, vinda de um país tão 

distante como o Brasil, seria uma manifestação de baraka de Aisha Qandisha. 
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O caráter ambíguo dos jnun se manifesta através da crença popular segundo a qual que 

esses seres seriam percebidos tanto como responsáveis por condições de infertilidade
11

, 

muitas vezes também associadas às noções de bruxaria ou feitiçaria; quanto pela força 

(baraka) atribuída aos eles na resolução dos conflitos vividos pelos indivíduos. Geralmente, 

nessas condições, é necessário recorrer a oferendas ou sacrifícios de animais como forma de 

estabelecer alguma aproximação com tais forças através do contato com jnun (Rausch, 2000; 

Westermarck, 1926). Na vila de Sidi ‘Ali, essa ocorrência é verificada a partir de um sistema 

de comunicação ritual existente na gruta de Aisha Qandisha, e tem no rito da peregrinação à 

sua morada (em forma de uma gruta) o vínculo principal e organizador dessas experiências 

religiosas que se desenvolvem a partir da figura desse ente religioso. 

O contexto marroquino apresenta duas possibilidades no que se refere a tipos de 

práticas que visam o relacionamento (direto ou indireto) com jnun. Na sua forma mais usual, 

os usos populares restringem-se aos locais de peregrinação que possuem como base um 

modelo ligado à natureza, como fontes de água (rios e mares), árvores e grutas (rochas). Esses 

locais seriam, inclusive, a fonte e a marca dos “cultos femininos” assumidos por alguns de 

seus praticantes (Claisse-Dauchy & Foucalt, 2005). As trocas entre humanos e jnun nesses 

locais são traduzidas pelas oferendas ou pelos sacrifícios de animais executados pelos 

peregrinos. Na vila de Sidi ‘Ali, a gruta que possui tanto rochas quanto uma árvore
12

 em seu 

terreno marca o espaço ritual associado à figura de Aisha Qandisha. Além disso, existiria uma 

fonte de água próxima ao mausoléu de Sidi ‘Ali ben Hamdouche, que, segundo algumas 

pessoas da vila, também seria de propriedade do jinn feminino. 

 

Metodologia 

 Esta pesquisa foi realizada num período de 10 meses de trabalho de campo entre 

janeiro e novembro de 2012, na vila de Sidi ‘Ali, localizada na província de Meknes-Tafilalet, 

no Marrocos. O trabalho de campo se focou nas visitações de peregrinos (em sua maioria 

mulheres) aos locais de devoção relacionados à figura de Aisha Qandisha e nas participações 

dos indivíduos (também em sua maioria mulheres) nos rituais de transe e possessão (liyali
13

) 

                                                           
11

 O desemprego, o não casamento, a não formação de uma família através de filhos ou a persistência de uma 

doença incurável são exemplo dessa condição de infertilidade sofrida pelos indivíduos. 

 
12

 Diz-se que nesta árvore habita Aisha Qandisha. 

 
13

 Plural de lila. O termo lila refere-se ao período da noite onde o ritual se caracteriza por apresentar estados de 

êxtase através da possessão. Claisse-Dauchy (1996) a define-a como um ritual noturno organizado por uma 

confraria religiosa centrada e relacionada na convocação de jnun. 
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realizados nas residências alugadas por indivíduos ligados ou não
14

 a alguma confraria 

(Aissawa, Gnaoua ou Hamadsha). O universo da pesquisa inclui as oferendas e sacrifícios de 

animais realizados na gruta de Aisha Qandisha e as liyali organizadas por uma das confrarias 

religiosas que realizava sua peregrinação nos espaços circunscritos na vila de Sidi ‘Ali no 

período. 

 O método utilizado para a produção da etnografia foi o da observação participante, que 

consiste no envolvimento do pesquisador nas atividades do grupo social que está sendo 

estudado a fim de adquirir os princípios conceituais e práticas que organizam as experiências 

de seus membros. Em termos práticos, isso significa que eu acompanhava as pessoas, com sua 

autorização, nas visitações à gruta de Aisha Qandisha, com o intuito de analisar dois aspectos 

rituais. Em primeiro lugar, as trocas simbólicas
15

 representadas pelas oferendas de elementos 

(vegetais e minerais) na forma de um prato de palha envolvido por um tecido de cor em 

função dos dias da semana ou das tonalidades que envolvem as preferências de um 

determinado jinn. Parte desse material era entregue aos responsáveis da gruta como forma de 

pagamento pela utilização de seu espaço; a outra parte era lançada no muro construído dentro 

da gruta, destinado à destruição dos objetos (velas, perfumes e incensos) através do fogo, 

além de servir como espaço para libações e entrega de objetos investidos de baraka.  

Em segundo lugar, o simbolismo contido no sangue dos sacrifícios de animais (galos, 

galinhas, bodes, cabras, carneiros e ovelhas), imolados em um espaço próprio da gruta para 

Aisha Qandisha. Além disso, eu também frequentava, com a devida autorização, as 

residências alugadas ou emprestadas pelos peregrinos para a realização de rituais de transe e 

possessão com o auxílio de performances musicais realizadas por algum grupo ligado a uma 

das confrarias religiosas disponíveis nos dias de peregrinação em Sidi ‘Ali. Nesse caso, o 

intuito era o de verificar as causas atribuídas a Aisha Qandisha para a produção dos estados 

corporais apresentados pelos indivíduos (principalmente mulheres). 

 

Aisha Qandisha: tramas e ambiguidades 

 

 A figura de Aisha Qandisha encontra-se presente no imaginário popular marroquino. 

Talvez nenhum dos jnun existentes no Marrocos possua uma influência tão ampla como a 

                                                           
14

 Não necessariamente uma lila deve ser organizada por um moqqadim (líder) de uma confraria. Este pode ser 

convidado a organizar o ritual junto com seus integrantes (músicos) por intermédio de um indivíduo que não é 

murid (discípulo/devoto) de um santo, mas que necessita dos serviços da confraria no intuito de se livrar da ação 

maléfica provocada por um jinn sobre um conhecido seu. 

 
15

 Entendo os símbolos utilizados como unidades de significação (Geertz, 2008). 
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dela (Lebling, 2010). Referências a este jinn-feminino podem ser encontradas em diversos 

pontos do Marrocos e, inclusive, em outras partes do Magreb
16

 (Akrimi, 2006). Também 

conhecida por outros nomes como Lalla Aisha, Aisha Sudania, Aisha Hamdushia e, até por 

vezes, como Aisha Dghoughia, esse agente religioso é alvo de culto principalmente pelas 

mulheres.  

A descrição de Aisha Qandisha em Sidi ‘Ali se dá através de sua representação como 

uma mulher muçulmana relacionada aos santos locais (Sidi ‘Ali ben Hamdouche
17

 e Sidi 

Ahmed Dghoughi
18

) e famosa por sua beleza. Entre as peregrinas na vila é categórico a 

dimensão estética contida na figura de Aisha Qandisha. Tamanha beleza possui o objetivo, 

dentre muitos, possibilizar a materialização de um casamento. “Ela sempre foi bonita e 

sempre estará bonita. Aisha é um símbolo de beleza e de pedidos entre mulheres para 

conseguir realizar um casamento com algum homem”, segundo uma peregrina de Tanger (25 

anos e desempregada). 

O meu argumento é que a noção de baraka adquire uma dupla função através da 

personalidade de Aisha Qandisha. Em primeiro lugar, a baraka comporta uma noção de 

carisma vinculada a esse jinn, uma vez que a sua lógica indica tanto a distribuição de benções 

quanto se admite o caráter imprevisível de sua circulação. Em segundo, a baraka associada à 

Aisha Qandisha adquire um papel oposto, justamente por representar uma forma de punição 

sobre os indivíduos. A loucura, vista sobre esse prisma, seria uma manifestação desse poder 

através do contato com a personalidade do ente religioso.  

De modo geral, e longe de ser separada em duas esferas radicalmente opostas, a figura 

de Aisha Qandisha, assim como a dos demais jnun, coabitariam a realidade social dos 

humanos. A manutenção dessas relações não apenas se traduz na crença de um plano visível 

(conhecido) e invisível (desconhecido), mas, sobretudo, através das experiências de 

“presença” e de “arrebatamento” a partir do contato dos indivíduos com a baraka. O que 

norteia a expressão desses contatos são justamente as potencialidades existentes na aquisição 

desse poder, por intermédio desses agentes religiosos, levando em conta os riscos que são 

                                                           
16

 Território que abrange o Marrocos, Sahara Ocidental, Argélia e Tunísia. 

 
17

 A confraria Hamdouchia encontra-se ligada à figura do santo Sidi ‘Ali ben Hamdouche (166?- 1722), 

responsável pela fundação do vilarejo. Sua história aponta para a figura de um homem adepto de práticas 

devocionais e amplamente reconhecido por suas demonstrações de milagres (karamat). A linhagem de Sidi ‘Ali 

ben Hamdouche faz parte da shurfa (descendentes do profeta Mohammed) marroquina, assim como os demais 

indivíduos descendentes de santos presentes nas mais variadas confrarias Sufis existentes no país, pelo 

reconhecimento de que esses homens seriam portadores de baraka; e o status proveniente do pertencimento a 

uma determinada shurfa confere a certos indivíduos um alto prestígio na sociedade marroquina. 

 
18

 Discípulo de Sidi ‘Ali ben Hamdouche. 
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assumidos e traduzidos sobre a forma da loucura. Nesse sentido, a preocupação com as 

impurezas na condução dos ritos associados ao culto de Aisha Qandisha adquire referência 

nas representações desenvolvidas pelos indivíduos que se relacionam com esse jinn feminino. 

A tríade expressa pela personalidade de Aisha Qandisha (jinn feminino/ mulher de 

santo/ mulher que almeja um matrimônio) exprime a complexidade de suas “máscaras” 

assumidas no desenvolvimento de seu culto, o que contribui para a permanência das tramas 

míticas que a envolvem na vila de Sidi ‘Ali. Entretanto, cabe reconhecer o papel exercido por 

Lalla Aisha no imaginário e também nas práticas femininas de organizar essas experiências. A 

noção de “culto feminino” necessita ser ampliada como forma de manter também em 

perspectiva as dinâmicas desenvolvidas pelos homens que demonstravam possuir uma 

comunicação significativa com o ente religioso. 

 

Peregrinação à gruta de Aisha Qandisha 

O termo ziyara utilizado no Marrocos traduz a experiência da peregrinação 

relacionada a um santuário. O movimento dos peregrinos não se resume através das visitações 

a um local, mas pode também se desenvolver na forma de oferendas ao longo de seu percurso 

(Nabti, 2010). As crises de vida que levam as pessoas à vila acabam por mobilizar diversos 

símbolos que são acionados entre os peregrinos como forma de expressar os seus conflitos ou 

infortúnios pessoais. Ademais, a força (baraka) investida e reconhecida em Aisha Qandisha 

acaba possuindo um valor eficaz na resolução dos conflitos e problemas ou, pelo menos, na 

atenuação de suas consequências para os indivíduos. O meu argumento é que a obtenção de 

baraka torna-se algo necessário para se chegar a um acordo realizado pelo peregrino consigo 

mesmo e, ao mesmo tempo, com o mundo (Fartacek, 2012). A baraka proveniente de Aisha 

Qandisha desempenha um importante papel nos processos de resolução de crise de vida e de 

conflitos pessoais dos peregrinos, na medida em que ela tanto contribui e auxilia no 

esclarecimento de problemas, valores e objetivos, quanto agrava ou acentua ainda mais essas 

situações vividas pelos indivíduos. O que marca esse fenômeno são justamente as atribuições 

de efeito duplo proporcionado pela figura de Aisha Qandisha. 

O desenvolvimento do culto com relação à figura de Aisha Qandisha pode revelar algo 

sobre as ações que os indivíduos buscam experimentar diante do contato com esse agente 

religioso. Sendo portador de uma natureza diferenciada, esse jinn-feminino é tido ora como 

sagrada ora como profana, para usar os termos de Durkheim (2008), mediante a sua 

capacidade de transformar/destruir a vida dos indivíduos através de sua força (baraka). Esse 

tipo de culto existente em Sidi ‘Ali se oporia a busca pela via “mística” presente tanto no 



9 
 

sufismo
19

 (autoridade dos shaykh
20

) quanto no marabutismo
21

 (culto aos santos) do Marrocos. 

Porém, uma ideia geral de baraka perpassaria nesses modelos: a noção de que existiria uma 

circulação universal de energia proveniente e ligado à esfera do divino (sagrado). “A cultura 

feminina marroquina manteve a ideia de que esta energia carregada de bênçãos (e de perigos 

potenciais para aqueles que fazem o mal) está disponível a todos aquele que as invocam”, 

conclui Claisse-Dauchy & Foucalt (2005: II) sobre as lógicas utilizadas no universo feminino. 

O culto a Aisha Qandisha conta com a peregrinação como uma forma de abertura 

ritual no sistema de comunicação existente. A organização de uma viagem para a obtenção de 

sua baraka torna-se algo necessário por mediar uma relação do peregrino consigo mesmo e, 

ao mesmo tempo, com o mundo em que ele se insere. A baraka de Aisha Qandisha 

desempenha um importante papel nos processos de resolução de conflitos individuais, na 

medida em que contribui e auxilia no esclarecimento de problemas, valores e objetivos 

almejados. Todavia, cabe reconhecer ao mesmo tempo o agravamento de algumas dessas 

situações vividas entre os peregrinos. O que marcou justamente a maioria dessas experiências, 

que apresentavam caraterísticas ambíguas, pelo contato com a força (baraka) almejada dentro 

desse sistema ritual foram as consequncias do efeito duplo proporcionado pela ação e 

intenção (agência) de Aisha Qandisha. 

 

A lógica das oferendas e dos sacrifícios 

A existência de um sistema de comunicação ritual com Aisha Qandisha, através da 

oferenda de objetos e do sacrifício de animais realizados em sua gruta, revela uma submissão 

dos indivíduos às vontades e preferências do jinn feminino. Esse contato inicial acarreta em 

consequências nas trajetórias dos indivíduos que buscam se relacionar e mediar uma relação 

com Aisha Qandisha. Além disso, o papel das cores (branco, negro e vermelho) e das 

substâncias (fogo, fumaça e sangue) acaba evidenciando o universo simbólico do jinn. O meu 

argumento aqui parte da ideia de que a baraka contida na figura de Aisha Qandisha fornece 

os elementos simbólicos para que aconteçam esses deslocamentos de forças, uma vez que 

contribuem, de certo modo, para a alteração do estado religioso do sacrificante, neste caso, 

representados pelos peregrinos durante as suas atividades rituais ao longo do culto.  

                                                           
19

 O sufismo pode ser definido como a busca de uma experiência direta com Deus (Schimmel, 1975). 

 
20

 A palavra significa “ancião” em árabe, sendo um título de respeito usado para designar as autoridades 

religiosas muçulmanas. 

 
21

 O termo refere-se ao reconhecimento de uma santidade que seria hereditária (através das genealogias), 

responsável pela revelação das evidências portadoras de baraka existentes entre alguns homens tidos como 

santos. 



10 
 

Fora do esquema de cores tripartido desenvolvido por Victor Turner (2005), a cor 

verde
22

 encontra-se presente na atividade ritual desenvolvida na gruta. Logo, um sistema 

quatripartido é posto aqui em evidência em oposição ao modelo tripartido. Porém, a cor verde 

acaba oscilando nos papeis desempenhados tanto pela cor branca quanto pela cor vermelha, 

ao que se refere à noção de fertilidade. Tendo como base o mundo “vegetal” nas oferendas à 

Aisha Qandisha, ela tem a razão de ser devido ao peso de que a agricultura acaba tendo em 

toda a região das montanhas de Jebel Zerhoun. As árvores que fornecem os materiais que 

ajudam a compor os pratos de palhas (t’bag) ofertados na gruta encontram-se em toda a parte 

desse relevo montanhoso criando as diversas paisagens existentes que envolvem a vila de Sidi 

‘Ali. 

Um desses objetos que se destaca é a henna. Esse material é amplamente usado na 

confecção das tatuagens temporárias que cobre as mãos, os pés e, inclusive em alguns casos, 

os cabelos das peregrinas. Muito se atribui ao seu papel exercido na capacidade de “seduzir” 

os homens como forma de almejar casamentos ou a conquista de novos filhos na construção 

de uma família. A beleza e o poder atribuído a esse material se originam devido ao seu 

reconhecimento de baraka (Westermack, 1926) entre os peregrinos. Mesmo assim, é possível 

encontrar outros usos e fins entre as mulheres no Marrocos
23

, especialmente ligados para a 

constituição de laços de matrimônio. O fato é que a henna acaba assumindo uma função de 

condensação desses símbolos justamente por produzir e se relacionar
24

, com as demais cores 

do sistema. 

As práticas rituais existentes na gruta revelam as possibilidades das mulheres a partir 

de três pontos específicos: 1) a queima de objetos (velas, perfumes ou incensos) e o 

lançamento de elementos vegetais contidos no prato de palha (t’bag) ao muro de concreto que 

se encontra construído sobre uma rocha; 2) a entrega de parte dos objetos do prato de palha 

(leite, açúcar, garrafas de água de rosa), adquiridos nas lojas de artigos religiosos, aos 

cuidados do moqqadim da gruta diante da árvore onde supostamente viveria Aisha Qandisha; 

e por último, 3) o sacrifício de animais realizados pelos funcionários da gruta. A imolação 

desses animais implica no deslocamento de sua carcaça para uma área anexa à gruta onde sua 

carne será cortada e distribuída entre os administradores da gruta.  

                                                           
22

 Neste caso, representando por sua importância através da religião islâmica. 

 
23

 A henna não seria usada somente como um cosmético entre as mulheres, mas também como meios de 

purificação, proteção de influências externas ou, até mesmo, para propósitos médicos (Westermarck, 1926).  

 
24

 Além do matrimônio é possível ver a sua utilização no ritual do Eid al-Adha (festa do sacrifício). 
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As práticas vinculadas ao desenvolvimento do culto ganharam maiores projeções com 

o advento do ritual de sacrifício na gruta de Aisha Qandisha. Nesse sentido, a transformação 

pelo efeito moral entre os peregrinos desenvolveu seu ápice através dos símbolos contidos nos 

objetos rituais (animais, vegetais, incensos etc.) e, sobretudo, a partir do sistema de cores 

atuante na dinâmica do ritual. A lógica da distribuição e da transmissão de baraka na gruta de 

Aisha Qandisha se realiza através da manutenção de um quadro de regras. A condição sine 

qua non de sua prática implica na restrição imediata de qualquer elemento considerado 

impuro, sob o risco de se perder o investimento ritual desenvolvido pelos indivíduos a partir 

do seu sistema de oferendas. 

 

O ritual de transe e de possessão como sistema de comunicação 

O fenômeno da possessão
25

 é um aspecto relevante durante a construção da vida 

religiosa à gruta de Aisha Qandisha através de duas categorias. Os graus de relações com o 

ente religioso são compreendidos a partir de determinados “estágios de envolvimento” dos 

indivíduos nos ritos. O primeiro deles se refere ao reconhecimento da presença de algum 

agente religioso (santo/jinn) nos indivíduos, o que garante a experiência inicial da possessão 

(hal). Quanto ao segundo, postula-se à liberação de uma força realizada pelo indivíduo para 

satisfazer jnun, através da exibição de performances corporais durante a possessão (jidba). 

As duas categorias formam um contínuo com diferenças visto o grau de interação dos 

indivíduos no desenvolvimento de tais estados. O estado de hal é descrito como a capacidade 

do indivíduo em interagir inicialmente com a presença dos agentes religiosos (santo/jinn) que 

provocam a alteração na sua noção de pessoa
26

. O indivíduo possuído realiza performances 

corporais, mas consegue apresentar interações com outros participantes do ritual. O estado de 

jidba é geralmente associado como a anulação da noção de pessoa, devido justamente a perda 

da capacidade de racionalizar do indivíduo, a partir da união com o agente religioso (jinn). O 

indivíduo possuído apenas apresenta performances corporais individualizadas em 

conformação com a agência de jnun atuantes sobre sua pessoa. 

                                                           
25

 Michael Lambek (1981) sustenta que os limites entre transe e possessão são heurísticos e arbitrários, não 

podendo, portanto, serem distinguidos e considerados como isolados. Sua refutação aponta para a utilização de 

uma classificação que argumenta que ambos os rituais possuem alguma significação moldada através do rótulo 

de “cultura”, sem fazer uma referência para a dinâmica das ações empreendidas. Ambas as experiências (transe e 

possessão) foram traduzidas como ritos que envolviam a produção do que se conveniou denominar de “êxtase 

religioso”. 

 
26

 Uma referência inicial seria à noção de pessoa tal como foi sugerida no trabalho pioneiro de Marcel Mauss 

(2003). Aproveitando essa ideia, seria mais apropriado dizer, que a possessão estaria intrinsecamente ligada com 

a “noção de pessoa” adotada pelo grupo que a pratica (Goldman, 1984). 
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Em resumo, são essas as categorias (hal e jidba) que atuam sobre a noção de pessoa 

desenvolvida no culto de Aisha Qandisha. Em ambas, os riscos de se vivenciar a experiência 

da possessão também envolvem perigos, como a perda da racionalidade através do 

arrebatamento (agência) do ente religioso sobre o indivíduo ou sobre a forma prolongada de 

situações de conflito (doenças, crises de vidas, organização do self) dos mesmos causados por 

jnun. Nesse sentido, o contexto relacional dos indivíduos com Aisha Qandisha acaba 

refletindo sobre as performances corporais durante a execução do ritual como uma linguagem 

de comunicação através do mundo invisível dos jnun.  

Destaco a centralidade da personalidade de Aisha Qandisha na construção de um 

sistema de comunicação ritual em que se reconhece um valor expresso pelos indivíduos 

através de rituais de “efervescência coletiva”. A performance corporal dos participantes dos 

rituais de transe e possessão pressupõe a condução (agência) de um agente religioso; no caso, 

de Aisha Qandisha. O meu argumento é de que a possessão não se constitui em um estado de 

alteração de consciência tipificada na forma de um “êxtase
27

”, mas sim, como uma 

consequência dos efeitos da baraka provenientes da agência de Aisha Qandisha sobre os 

indivíduos.  

Essa situação indica o grau de proximidade e de pertencimento dos indivíduos com 

relação ao ente religioso que encontram na forma da possessão a sua via de expressão e de 

comunicação. A experiência diante do sagrado, através da figura do ente religioso, constitui-

se como ambígua, pois a mesma força (baraka) que é almejada pelos indivíduos através do 

desenvolvimento ritual que marca a aliança com Aisha Qandisha, além das relacionadas pela 

peregrinação ou pelos sacrifícios dos animais à gruta, é a mesma que, por grau relacional do 

individuo diante do ente religioso, pode conduzir a loucura dos mesmos. O risco dessa 

situação era representado pela exibição da noção de pessoa entre os indivíduos durante o 

desenvolvimento de suas fases rituais e performativas. 

 

Palavras finais 

Diferente do modelo proposto por Émile Durkheim (2008), que considera isolados os 

elementos que formam a noção de um sagrado, sobretudo através dos valores produzidos por 

                                                           
27

 O trabalho de Ioan M. Lewis (1971) aborda tal perspectiva visto que o autor considerou os diferentes tipos e 

funções dessas experiências de “êxtase” a partir da oposição de cultos dominados por homens, que reforçam, 

segundo ele, a moralidade e o poder masculino nas mais variadas sociedades, com relação aos cultos periféricos, 

que expressam formas de protesto, especialmente encontrados entre as mulheres. Entretanto, o ritual de 

possessão justapõe um número diferente de contextos relacionais e que não correspondem a nenhuma dessas 

categorias de “êxtase” em particular. 
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um determinado grupo social, a ideia de que a força (baraka) contida no sagrado pode 

oferecer uma potencialidade sobre seus fenômenos relacionados (no caso, representação, 

peregrinação, sacrifício e possessão no culto a Aisha Qandisha) me parece mais adequada 

para a investigação da vida religiosa dos grupos sociais envolvidos na vila de Sidi ‘Ali. 

Mesmo que se reconheça a característica de ambiguidade presente nessa noção de sagrado 

durkheimiana, as limitações em se perceber as conexões possíveis, que garantem a formação 

de uma experiência e vivência desse sagrado, restringem as observações da dinâmica dos 

processos a partir das ideias e, sobretudo, das ações desenvolvidas pelos grupos sociais. E, se 

o sagrado ainda continua a desempenhar um importante valor na organização das 

coletividades, o papel exercido pela baraka de Aisha Qandisha sobre as mentalidades e, 

novamente, sobre as práticas sociais, não pode ser desconsiderado sem que se faça uma 

devida atribuição à sua perspectiva cultural. 

Nesse sentido, o efeito duplo produzido pela figura de Aisha Qandisha (fascinação e 

terror) sobre os indivíduos, e que se encontra presente nas formas próprias de seu culto 

(representação, peregrinação, sacrifício e possessão) a partir da evocação de sua 

personalidade, me parece se aproximar da ênfase sobre o papel das experiências e das 

vivências diante do sagrado sugerida por Rudolf Otto (2007). As expressões simbólicas 

contidas em seu culto se encontram imbricadas nos seus ritos associados, justamente por sua 

capacidade de fornecer os elementos necessários que caracterizam os “estados de 

efervescências rituais” refletidos sobre as condutas e sobre a dinâmica dos indivíduos na 

construção de suas experiências. 

A figura de Aisha Qandisha traz consigo os valores e também as práticas pelas quais 

os indivíduos buscam se relacionar no mundo. Sua experiência ambígua com o sagrado se 

encontra presente na noção do duplo efeito da baraka do jinn sobre os indivíduos. A tensão 

que pode decorrer dessa polarização possui um impacto relevante na organização da vida 

religiosa de quem compartilha de sua lógica, assim como na de quem confere um papel 

fundamental a esse domínio outro do campo religioso islâmico; o da intervenção dos jnun na 

realidade humana.  

Aisha Qandisha, por assim dizer, atua nas margens e sobre os interstícios da vida 

social. Cruzar esses limites torna-se possível a partir dos dispositivos rituais existentes, devido 

à capacidade dos indivíduos de manterem um sistema de comunicação eficaz com o ente 

religioso. A performance na condução desses rituais é o fator determinante na experiência e 

na vivência dessa ambiguidade do sagrado.  
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