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“Essa lembrança que nos vem às vezes... 
folha súbita 

que tomba 
abrindo na memória a flor silenciosa 

de mil e uma pétalas concêntricas... 
Essa lembrança... Mas de onde? De quem? 

Essa lembrança talvez nem seja nossa, 
mas de alguém que, pensando em nós, só possa 

mandar um eco do seu pensamento 
nessa mensagem pelos céus perdida... 

Ai! Tão perdida 
que nem se possa saber mais de quem!” 

Mário Quintana 
 



RESUMO 

 

 

A dissertação apresentada a seguir almejou analisar de que forma a memória da escravidão 

é reelaborada através da entidade umbandista dos pretos-velhos. O alicerce metodológico 

da pesquisa é a história oral, através da qual foram realizadas visitas e entrevistas em dois 

terreiros de umbanda em São João del-Rei: a Associação Afro-brasileira Casa do Tesouro, 

chefiado por mãe Celina Batalha e a Tenda Pai José do Congo, cuja mãe-de-santo é Leila 

Rodrigues. No decorrer da pesquisa foram feitas entrevistadas com doze pessoas, entre 

consulentes, filhos-de-santo das duas casas e as próprias mães-de-santo. Em termos 

teóricos, embasamo-nos nos conceitos de práticas, representações e apropriações de 

Roger Chartier, e de memória de Maurice Halbwachs e memórias subterrâneas de Michael 

Pollack. Através do acompanhamento das giras e festas dedicadas aos pretos-velhos e da 

fundamentação teórica fornecido foi possível analisar o processo de apropriação dos 

pretos-velhos e seu impacto na reelaboração da memória da escravidão. Ademais, 

viabilizou-se um estudo dos elementos característicos dessas entidades à luz de aspectos da 

cultura e sociedade dos grupos bantu – povos de distintas etnias que habitavam a região da 

África Central e compartilhavam, além do mesmo tronco linguístico, alguns elementos 

culturais, religiosos e institucionais. Dentre as conclusões do estudo destacam-se: a 

influência da forma como o entrevistado se define com relação a sua cor sobre o processo 

de reelaboração da memória da escravidão; e a refutação da noção comumente apresentada 

de que a figura dos preto-velhos estaria associada a uma imagem de completa submissão.  

 

Palavras-chave: Memória. Umbanda. Preto-velho. Escravidão. Representação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The following research aimed to analyze how slavery memory is re-elaborated through the 

umbandist entity of the pretos-velhos (old-blacks). The methodological basis of the 

research is oral history. We visited two different terreiros in São João del-Rei: Afro 

Associação Afro-brasileira Casa do Tesouro, headed by mother Celina Batalha and Tenda 

Pai José do Congo, headed by mother Leila Rodrigues, and interviewed twelve people, 

including both Celina Batalha and Leila Rodrigues themselves. Besides them, we talked to 

people who used to visit the terreiros sporadically and people who were more intimately 

tied to them. Our theoretical basis were provided by the concepts of practices, 

representations and appropriations of Roger Chartier, memory of Maurice Halbwachs and 

underground memories of Michael Pollack. Following the rituals dedicated to the old-

blacks and the theoretical foundation given, it was possible to analyze the process of 

appropriation of the old-blacks and their outputs on the re-elaboration of slavery memory. 

In addition, we could analyze the old black main features in the light of cultural and social 

aspects characteristic of the Bantu - people of different ethnic groups who inhabited 

Central Africa and shared, besides the same linguistic branch, some cultural, religious and 

institutional elements. Among the conclusions of the study we highlight: the influence of 

the way the interviewee define him/herself in relation to his/her skin color on the process 

of re-elaborating slavery memory; and the refutation of the commonly held notion that the 

old-black figure would be associated to an image of complete submission. 

 

Keywords: Memory. Umbanda. Preto-velho. Slavery. Representation.  
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INTRODUÇÃO 

 

“Obrigado, sinhazinha”. Essa frase, enunciada durante uma festa dedicada aos 

pretos-velhos em 2015, atestou a pertinência da pesquisa aqui apresentada – ainda em 

gestação naquele momento. Proferida por um capitão de congado, negro, a quem eu 

sempre admirei, essas palavras foram dirigidas a mim, após o término da apresentação da 

congada e da refeição ritual, enquanto ele me entregava uma pilha de pratos. Eu estava 

descalça, com a roupa branca relativamente suja e molhada, lavando as louças e talheres 

que foram usados por todos. Naquele instante, após um intenso incômodo pela escolha do 

vocativo, entendi que havia algo no mínimo inusitado na forma como a memória da 

escravidão é reelaborada atualmente. O “sinhazinha” segue reverberando internamente em 

mim, tendo me auxiliado, a despeito do desconforto gerado, na busca por adquirir um 

conhecimento que somente a história oral poderia me oferecer.  

A relevância do estudo no sentido de contribuir para ampliar o conhecimento acerca 

da umbanda e, consequentemente, mitigar o preconceito contra a religião também pôde ser 

constatada ao longo da pesquisa. Durante a preparação para uma das festas do terreiro de 

mãe Leila, quando ocorreria o ritual de lavação de cabeças dos filhos da casa numa 

cachoeira da região, fomos abordados por um rapaz que insistia em afirmar que nosso 

grupo seria representante do “capeta”, enquanto ele seria de “Deus”, e por isso deveríamos 

morrer. A truculência foi tanta que a mãe-de-santo, preocupada com a integridade dos 

presentes, optou por não realizar o rito e retornar ao terreiro, onde coordenou uma 

cerimônia mais simples.  

Os dois relatos acima resumem um pouco o modo como o estudo foi conduzido, 

com vistas a analisar as formas como a memória do cativeiro é reelaborada nos terreiros 

umbandistas, sobretudo através da figura dos pretos-velhos. Conforme mencionado 

anteriormente, o alicerce metodológico da pesquisa foi a história oral. Foram pouco mais 

de dois anos de dedicação intensa aos terreiros, com frequencia assídua às festas, giras e 

rituais. Ao final do estudo e a despeito de não ter participado de qualquer cerimônia de 
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iniciação, sou considerada filha das duas casas pesquisadas. As entrevistas foram feitas ao 

longo de 2016, mas o processo de “escuta ampliada” (BRUM, 2012) teve início já nos 

primeiros contatos com os locais. Buscou-se entender melhor as rotinas, formas de 

organização, dilemas e alegrias das casas e das pessoas que as frequentavam.  

Esse “escutar ampliado” extrapolou o sentido da audição, tornando-se um verbo 

que enxerga a disposição das imagens nos altares, sente o toque violento das ervas e o 

roçar suave dos óleos nos ritos de limpeza, cheira o aroma dos incensos e das velas 

dedicadas a diferentes entidades, degusta as refeições preparadas ao longo de dias para as 

festas e, sobretudo, ouve os silêncios e as lágrimas em sua plenitude, respeitando-os. 

Ambos não foram raros ao longo das conversas.  

A vida nos terreiros transborda os limites do âmbito religioso, alcançando domínios 

da vida conjugal, familiar, econômica e social. Dentre narrativas de doenças, desilusões 

amorosas, colapsos financeiros e outros, os relatos de violência doméstica seguem ecoando 

em mim, gerando um desconforto ainda não solucionado. Foram vários os casos de 

mulheres que apanharam de seus namorados, maridos ou amantes e que encontraram uma 

solução para seu martírio nos terreiros, com a interferência direta das entidades 

umbandistas. De maneira geral a sensação que fica após esse período de convivência tão 

intensa é, de fato, que os terreiros ocupam uma espécie de gap deixado pelo Estado na 

prestação de serviços supostamente públicos. Obviamente muitas pessoas buscam o auxilio 

desses locais por confiança e preferências particulares, mas não foram esparsos os casos 

em que o terreiro foi a alternativa encontrada, por exemplo, para solucionar doenças cujo 

valor desembolsado com o tratamento tradicional extrapolaria a receita familiar, ou cujo 

atendimento nos centros de saúde foi realizado de maneira equivocada, desleixada ou 

negligente. 

Transpor o obstáculo imposto pelos estereótipos associados aos terreiros de 

religiões afro-brasileiras, bem como me desvencilhar do emaranhado de percepções 

meramente folclóricas, foram os principais desafios que impus a mim mesma ao longo da 

pesquisa. É bastante difundido um olhar folclórico acerca do tema, que enxerga os terreiros 

de umbanda e de outras religiões como pontos turísticos ou atrações cenográficas. Essa 

visão é, de certa forma perigosa, pois impede que se veja e se conheça, de fato, o outro 

(BRUM, 2013). O enquadramento das religiões afro-brasileiras nessa percepção 

meramente folclórica anuvia a profundidade e seriedade dos símbolos e dos rituais. Nesse 

sentido, buscou-se ter em conta durante a realização das entrevistas o respeito no trato com 

o entrevistado, percebido na completa entrega ao ouvir furtando-se da imposição de 
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certezas e opiniões (sem, contudo, perder o foco da pesquisa) e visando se desprender de 

imagens estereotipadas e preconceituosas. Essa busca não procura reviver a noção já 

ultrapassada, mas outrora predominante, de “olhar científico” ou “distanciamento do objeto 

de pesquisa”. Pelo contrário, faz-se mister um envolvimento profundo com o tema e as 

pessoas, evitando, contudo, se deixar pautar por um olhar enviesado ou folclórico.  

 

Tem que fazer esse movimento interno que começa antes de ir pra rua [..] que é 
isso, de tu se esvaziar daquilo que tu é, se esvaziar da tua visão de mundo, se 
esvaziar do teu julgamento, das tuas crenças, [...] e ir em direção ao mundo do 
outro, atravessar a rua de si mesmo para encontrar o outro e ser preenchido por 
uma experiência de vida, por um modo de ver o mundo que pertence ao outro." 
(BRUM, 2012) 

 

É importante enfatizar que a despeito daquilo que se passa nos terreiros -sobretudo 

no que tange à incorporação de espíritos-, ser ou não verídico, um grupo específico de 

pessoas acredita que é. Os filhos-de-santo e consulentes desses locais não guardam dúvidas 

quanto à ocorrência dessa comunicação com as entidades, e isso é o suficiente para o 

desenvolvimento da pesquisa. De qualquer forma, cabe atestar que a comprovação ou 

negação de fenômenos religiosos ligados à umbanda ou a qualquer outra crença não estão 

no escopo deste trabalho. Tampouco se almeja realizar uma apologia ou, ao contrário, 

desqualificar as religiões aqui mencionadas. 

Cabe ressaltar, ainda no que tange à metodologia da pesquisa, que embora sejam 

apresentadas algumas fotos e pinturas, não nos propomos a realizar uma análise 

iconográfica das mesmas. As imagens são meramente ilustrativas e apresentadas com o 

intuito de facilitar a análise e ilustrar aquilo que está sendo discutido no texto.  

Almejou-se, com a pesquisa, responder à seguinte questão: de que forma a memória 

da escravidão é reelaborada através da figura umbandista dos pretos-velhos? Fornecendo 

os fundamentos para essa pergunta maior, objetivou-se analisar, ademais, os elementos da 

escravidão que são reelaborados através do comportamento, postura e diretrizes dos pretos-

velhos; a influência que essas diretrizes possuem sobre as decisões tomadas pelos 

consulentes nos terreiros; e a forma como esses consulentes percebem ou não os elementos 

da escravidão. 

Em termos teóricos, os principais autores a quem recorremos foram: Roger Chartier 

(1990; 1998; 2002; 2010); Maurice Halbwachs (2006); e Michael Pollack (1989). O 

primeiro deles, Chartier, apresentou ao longo de toda sua obra algumas noções que 

ofereceram grande parte do arcabouço instrumental para o desenvolvimento da pesquisa. A 
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primeira delas é a de representação, que pode ser entendida a partir de dois aspectos 

principais, aparentemente contraditórios: a manifestação de algo que está ausente através 

da exibição de uma presença. Seria a possibilidade de, por meio de uma “imagem”, 

reconstituir, em memória, algo que está distante (espacial ou temporalmente); isso seria 

viável pela simples exibição de algo, “apresentação pública de uma coisa ou de uma 

pessoa”. (CHARTIER, 2002, p. 74). Essa “imagem” pode consistir em algo material e 

óbvio (como um boneco de madeira que repita de forma mais ou menos fidedigna os traços 

e formas de uma pessoa), todavia também pode se basear exclusivamente em uma relação 

simbólica, como no exemplo dado pelo autor em que o leão é utilizado como símbolo de 

valor (CHARTIER, 1990, p. 20-21). Neste último caso faz-se imprescindível o 

compartilhamento de determinadas convenções acerca dos signos e seus possíveis 

significados.  

Empregando-se ditos sentidos ao trabalho apresentado a seguir, torna-se viável 

analisar o fenômeno da incorporação dos médiuns pelos pretos-velhos como uma prática 

através da qual tem-se –por meio de uma representação-, a presença de uma figura que ao 

mesmo tempo em que se faria presente remeteria ao escravo brasileiro, ausente. Essa 

prática só se torna coerente e adquire sentido na medida em que aqueles que estão 

envolvidos nessa representação –médiuns, cambones, plateia, consulentes-, compartilham, 

minimamente, conhecimentos a respeito do que está sendo representado. Cabe ressaltar 

aqui que a representação ocorre independentemente de haver ou não a incorporação, de 

fato, do médium pelo espírito de escravos velhos. Há, na prática, a manifestação através da 

fala, gestos, postura da figura de um escravo idoso com origens africanas (quer por 

nascimento ou ancestralidade). 

Uma segunda noção abordada por Chartier é a de apropriação –maneira como um 

texto afeta o leitor e como é afetado por ele, como é compreendido, como produz 

significados. A apropriação é um processo dinâmico, “inventa, desloca, distorce” 

(CHARTIER, 2002, p.93). Qualquer texto possui fronteiras de significação muitos mais 

amplas que aquelas conferidas por seu autor, cabe ao leitor liberta-se das amarras de 

significação que o texto inicialmente pretende lhe impor, subvertendo-as, deslocando-as e 

reconstruindo-as a cada leitura. Salientando que essa liberdade criadora não é de todo 

absoluta, ela depende diretamente de questões pessoais, culturais, contextuais, dentre 

outras.     

Considerando que texto não designa exclusivamente um documento escrito e 

editado, buscou-se a aplicação das noções brevemente descritas acima na análise da 
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maneira como as falas, gestos e comportamentos dos pretos-velhos são apropriados pelos 

consulentes dos terreiros de umbanda. Analisamos ditas falas, gestos e comportamentos 

enquanto texto que gera significados e se permite ser interpretado, decifrado e apreendido.  

Os leitores seriam os próprios consulentes, que são os grandes responsáveis pelo processo 

de apropriação. A modalidade de leitura, no caso, se distancia do padrão: trata-se de um 

texto oral, teoricamente não elaborado previamente, popular, em muitos casos público e 

expresso em linguagem bastante específica. Cabe ressaltar ainda que a apropriação se dá 

de maneira distinta por cada consulente, considerando que, a despeito de compartilharem 

uma série de valores e conhecimentos de sua época e local, são pessoas com experiências 

de vida muito diferentes (com bagagens próprias, que irão culminar na geração de 

significados diversos).  

Vale retomar ainda um pensamento muito pertinente da obra de Chartier. Um texto 

pode até existir sem um leitor, mas ele seria algo inerte, vazio. Quem lhe outorga vida, 

conferindo-lhe poderes e funções é o leitor. Só assim o texto pode ser constantemente 

recriado. Um dos pressupostos do projeto é justamente que os escravos que viveram no 

Brasil têm sua memória reelaborada por meio dessa “leitura” cotidianamente realizada nos 

terreiros de umbanda. Em suma, almejou-se na pesquisa reunir duas perspectivas, 

conforme mencionado por Chartier (1990): “o estudo da maneira como os textos, e os 

impressos que lhes servem de suporte, organiza a leitura que deles deve ser feita e, por 

outro lado, a recolha das leituras efetivas, captadas nas confissões individuais reconstruídas 

à escala das comunidades de leitores” (p.123-124). 

Os dois outros autores cujas obras também são retomadas abordam a questão da 

memória, outro conceito essencial para o desenvolvimento da pesquisa. Halbwachs é um 

dos autores das ciências sociais que mais se dedica ao tema. Para ele, é impossível falar da 

“reconstrução” a que denominamos memória sem ter em conta os contextos sociais que 

serviram de baliza à localização dessas lembranças (HALBWACHS, 2006). A existência de 

uma memória pessoal pressupõe, de certo modo, a concordância com a memória de outros, 

permitindo a construção de uma base comum para a lembrança. Para tanto, torna-se 

imprescindível que sejam mantidos determinados laços sociais entre os grupos que 

compartilham certas memórias. Somente dessa forma abre-se espaço para que elas sejam 

constantemente recriadas.  

A memória coletiva é entendida como algo dinâmico, constantemente reconstruída 

e revista, como uma “corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que nada tem 

de artificial, pois não retém do passado senão o que ainda está vivo ou é capaz de viver na 
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consciência do grupo que a mantém” (p. 102). Ao estado de consciência puramente 

individual, sobre o qual emergem algumas lembranças, Halbwachs dá o nome de “intuição 

sensível” (2006, p. 42). Ela atuaria como uma espécie de fagulha, cujo fogo (a memória 

coletiva) só seria de fato ateado a partir da conjugação de elementos sociais, da comunhão 

com as lembranças de outros atores. As chamadas memórias individuais nada mais seriam 

que pontos de vista sobre uma memória coletiva.  

É importante mencionar a relevância dada pelo autor ao acaso para se acessar 

determinadas lembranças. Para Halbwachs, há de se “esperar que as circunstâncias, sobre 

as quais nossa vontade não tem muita influência, as despertem [as lembranças] e as 

representem para nós” (2006, p.53). Entrega-se ao acaso a prerrogativa de fazer emergir 

lembranças.  

Extrapolando esse entendimento, e contrariando o caráter despido de violência ou 

dominação da noção de Halbwachs, Pollack (1989) defende que, paralelamente à memória 

coletiva de uma nação (a memória “oficial”) subsistiriam as “memórias subterrâneas” 

(p.4). Estas seriam constante e silenciosamente reelaboradas pelas parcelas excluídas, 

marginalizadas e minoritárias como uma forma de resistência e contraposição à memória 

oficial, essencialmente opressora, e aflorariam em momentos de crise. Pollack salienta a 

importância da história oral para o estudo dessas memórias subterrâneas. 

 

O longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, é a 
resistência que uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos 
oficiais. Ao mesmo tempo, ela transmite cuidadosamente as lembranças 
dissidentes nas redes familiares e de amizades, esperando a hora da verdade e da 
redistribuição das cartas políticas e ideológicas. (POLLACK, 1989, p. 5) 

 

Cabe mencionar que essa memória oficial não necessariamente diz respeito à 

memória de um Estado, ela pode corresponder à de uma sociedade ou elite dominante 

(“englobante” é o termo empregado pelo autor para descrevê-la). No entendimento de 

Pollack, a subversão tacitamente imposta pelas memórias subterrâneas seria transmitida 

entre gerações nas famílias e redes de sociabilidade específicas. Ele as classifica em três 

categorias principais, lembranças proibidas (ocultadas pelo Estado, por exemplo), 

indizíveis (de sofrimento extremo), ou vergonhosas. Independentemente de seu 

enquadramento, elas “são zelosamente guardadas em estruturas de comunicação informais 

e passam despercebidas pela sociedade englobante” (POLLACK, 1989, p.8). A grande 

questão é garantir que sua transmissão seja preservada até o momento em que essas 

memórias emergiriam, passando a uma contestação explícita. 
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Interessante analisar a aplicação desse fundamento teórico à umbanda. Avaliar essa 

questão do silêncio, da não menção explícita à escravidão por parte dos pretos-velhos, a 

despeito de a memória da escravidão estar implícita nos trejeitos, nas falas e nas indicações 

passadas por eles, torna-se ainda mais atraente. Baseando-se nesse entendimento proposto 

pelo autor, a escravidão e, acima de tudo, a resistência contra a exploração, constituir-se-

iam enquanto uma espécie de lembrança proibida, vergonhosa ou indizível.  

 

Sua memória, contudo, pode sobreviver a seu desaparecimento, assumindo em 
geral a forma de um mito que, por não poder se ancorar na realidade política do 
momento, alimenta-se de referências culturais, literárias ou religiosas. O passado 
longínquo pode então se tornar promessa de futuro e, às vezes, desafio lançado à 
ordem estabelecida. (POLLACK, 1989, p.11-12).   

 

Em termos formais, a dissertação estrutura-se a partir de três capítulos. No primeiro 

deles apresentam-se uma breve discussão acerca da umbanda, o contexto de sua 

constituição, seu mito fundador e algumas de suas principais características. A partir dessa 

explanação aprofunda-se a discussão acerca dos estudos sobre o sincretismo nas religiões 

afro-brasileiras. Posteriormente, são apresentadas as mães-de-santo (mãe Celina Batalha e 

mãe Leila Rodrigues) e os terreiros estudados (Associação Afro-brasileira Casa do Tesouro 

- Egbe Ile Omidewa Ase Igbolayo e Tenda Pai José do Congo) em São João del-Rei, Minas 

Gerais, tendo como base as entrevistas de história de vida e as observações e percepções 

das giras e festas assistidas.  

O segundo capítulo trata mais especificamente dos grupos bantu -da região centro-

africana-, seus costumes e cosmologia, comparando-os com as práticas dos pretos-velhos. 

Tendo como base os conceitos de práticas e representações de Roger Chartier, analisa-se de 

que forma é construída essa representação do escravo velho enquanto entidade umbandista, 

quais elementos físicos e psicológicos o contituem. Neste capítulo ainda é realizada uma 

apresentração um pouco mais aprofundada dessa figura do preto-velho, os possíveis 

diálogos com figuras do folclore brasileiro e seu histórico nos terreiros. Ademais, expõem-

se os resultados das entrevistas de história de vida realizadas com os pretos-velhos.  

Por fim, o último capítulo parte para uma análise dos processos de apropriação das 

figuras umbandistas dos pretos-velhos pelos consulentes nos terreiros pesquisados. 

Novamente retoma-se o trabalho de Chartier com o intuito de estudar essa recepção, como 

ela ocorre e de que forma ela atua no sentido de reelaborar a memória da escravidão. Para 

tanto também são usados os conceitos de memória coletiva de Halbwach e memórias 

subterrâneas de Pollack. A partir da realização das entrevistas com frequentadores dos dois 
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terreiros, parte-se, então para a análise de que forma essa memória da escravidão é 

recriada; quais elementos históricos, literários, televisivos ou pessoais são acionados; como 

esses elementos são ou não percebidos na figura dos pretos-velhos; e se/como todas essas 

questões interferem na procura por essas entidades e na vida desses consulentes. 

Convidamos então à leitura dos resultados obtidos com a pesquisa. Conforme 

mencionado anteriormente, a despeito de ser ou não real, analisamos a seguir um pouco 

acerca dos processos de representação e apropriação vinculados à entidade umbandista dos 

pretos-velhos, e da maneira como eles interferem na reelaboração da memória da 

escravidão. A fé e a confiança  depositadas nos pretos-velhos impressionam. As narrativas 

vinculadas aos terreiros aportam elementos extremamente interessantes para uma análise 

historiográfica e não deixam de ser um pouco “mágicas”, como repetidamente mencionado 

por vários entrevistados. Não se pode negar, afinal, que a magia torna a vida, e, 

consequentemente os relatos aqui apresentados e analisados, no mínimo, envolventes! 

Esperamos que o resultado apresentado a seguir logre, para além de cumprir os objetivos 

propostos, não trair ou lesar as pessoas por trás das vozes que são transcritas e estudadas, 

gente que nos confiou seu “maior tesouro” como diria o cineasta Eduardo Coutinho 

(COUTINHO, 2001), entregando aos nossos cuidados parte relevante de suas vidas.  
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No caminho para Deus posso juntar muita coisa. 

Roberto da Matta, antropólogo 

 

 

1. UMBANDA E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE BRASILEIRA 

 

Zélio Fernandino de Moraes era um jovem de aproximadamente vinte anos quando 

foi acometido por uma paralisia física repentina. Esse fato teria ocorrido no princípio do 

século XX, cerca de 1920. Seu pai, um agente imobiliário e seguidor da doutrina 

kardecista, percebendo a ineficácia do tratamento médico tradicional decidiu buscar auxílio 

na Federação Espírita Brasileira em Niterói, Rio de Janeiro. Durante a sessão, Zélio teria 

incorporado o espírito de um padre jesuíta, responsável por lhe revelar que as causas de 

sua doença eram espirituais e indicativas de uma missão: ele seria o fundador de uma nova 

religião. 

 

[...] Uma religião verdadeiramente brasileira dedicada à adoração e propiciação 
de espíritos brasileiros: Caboclos (espíritos de indígenas brasileiros) e Pretos-
velhos (espíritos de africanos escravizados no Brasil). Essa nova religião 
restauraria a esses espíritos a posição de respeito e veneração que lhes fora 
negada pelos Kardecistas (BROWN, p. 39, 1994, tradução nossa1).  

 

O espírito do jesuíta ainda teria mencionado que Zélio seria visitado, em breve, por 

outra entidade, seu guia espiritual, quem daria mais diretrizes. Pouco tempo depois, já 

curado, ele teria incorporado o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Este espírito teria lhe 

instruído que a nova religião deveria se chamar umbanda e que caberia a ele fundar seu 

primeiro “centro”, que depois seria desdobrado em outros sete por seus seguidores. Zélio 

seguiu essas diretrizes e fundou, em meados de 1920, o Centro Espírita Nossa Senhora da 

Piedade, em Niterói.  

Esse é um relato baseado em entrevista feita por Diana Brown (1994) com o 

próprio Zélio de Moraes2. A autora entrevistou, além de Zélio, outros membros tidos como 

“fundadores” dos primeiros “centros” umbandistas. A maior parte deles oriunda das classes 

médias (profissionais liberais, comerciantes, militares, funcionários públicos).  

                                                      
1 “[…] a true Brazilian religion dedicated to the worship and propitiation of Brazilian spirits: Caboclos 
(spirits of Brazilian Indians) and Pretos-Velhos (spirits of African enslaved in Brazil). This new religion 
would restore these spirits to the positions of respect and veneration denied them by Kardecists”. 
2 Não foram encontradas referências quanto à data dessas entrevistas, mas provavelmente ocorreram entre o 
final da década de 1960 e início da década de 1970, quando a autora viveu no Brasil.  
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 A estrutura básica dessa narrativa veio a se tornar o mito fundador da umbanda no 

Brasil, sendo relatada por diversos terreiros, acadêmicos e simpatizantes em geral. 

Contudo, a história contada atualmente guarda algumas discrepâncias, cujo simbolismo é 

ímpar para se compreender o processo de oficialização e legitimação dos rituais 

umbandistas ao longo do tempo, seus trânsitos e diálogos com outras religiões. O primeiro 

antagonismo refere-se à data: nos relatos de hoje a fundação da umbanda teria ocorrido em 

1908, com a doença de Zélio e a revelação do espírito, e não na década de 1920. A 

divergência mais evidente é, todavia, a presença do espírito de um padre jesuíta no relato. 

Essa figura é suprimida na maioria das narrativas atuais, inclusive na exposição que Lygia 

Maria Marinho, umbandista e neta de Zélio Fernandino de Moraes faz ao ser questionada a 

respeito da história de sua família. Ela menciona que seu avô teria sido levado para 

tratamento em um centro kardecista em Niterói, e que lá teria recebido a visita do Caboclo 

das Sete Encruzilhadas e as instruções para fundação da umbanda (RETRATOS, 2015).  

A subtração dessa figura do padre jesuíta nas narrativas posteriores é quase didática 

no sentido de demonstrar os trânsitos da umbanda ao longo dos anos. Em vários momentos 

há uma clara manipulação de suas origens e histórias no intuito de aproximá-la ou 

distanciá-la da África ou da Europa; branqueá-la ou enegrecê-la. A existência do espírito 

jesuíta remeteria diretamente a dois elementos: Europa e catolicismo. Com a ressalva de 

que este não seria um catolicismo aleatório, senão de um grupo cuja atuação no Brasil 

esteve intimamente vinculada à catequização dos indígenas. Brown (1994) afirma que essa 

figura do jesuíta seria um indicativo da “sanção” da Igreja Católica à nova religião. O 

padre jesuíta ocuparia, paralelamente aos pretos-velhos e aos caboclos um lugar na tríade 

representativa da identidade nacional: europeus, africanos e indígenas.  

 

[...] estamos diante de grandes tipos inspirados na realidade social brasileira 
popular e que tais tipos passam por um duplo processo de mitificação e de 
assunção de símbolos vivos de atividades e sobretudo de qualidades 
consideradas definidoras de brasilidade” (CONCONE in PRANDI,  2001, p. 
290).  

 

Num contexto de pós primeira Guerra Mundial, em que havia uma busca pela 

construção de uma identidade brasileira, o mito fundador da umbanda harmonizava 

perfeitamente a essa necessidade. A narrativa com a presença de elementos das três 

grandes raças se resumia e se reafirmava em uma religião tida como autóctone.  

Essas variações nos discursos umbandistas extrapolam seu mito fundador. O 

acompanhamento da documentação produzida, por exemplo, nos Congressos Umbandistas 
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ou mesmo pelas diversas federações que foram se constituindo ao longo do tempo, aponta 

para discordâncias profundas. Alguns grupos defendem as origens africanas da religião, 

enquanto outros remontam sua cosmologia ao Egito ou mesmo à Índia. Segundo Gabriel 

(1985), em meados da década de 1950 já havia seis federações umbandistas somente no 

Rio de Janeiro, sendo três delas mais alinhadas com um discurso da classe média oriunda 

de centros kardecistas (que normalmente buscavam “branquear” as origens da religião; e 

outras três com membros de classes mais baixas, negros, que almejavam reforçar o caráter 

africano da umbanda). 

A supressão do elemento católico no mito vigora com maior força há alguns anos, 

sendo que não foi encontrada menção ao padre jesuíta na bibliografia levantada em sítios 

eletrônicos de terreiros e artigos científicos mais recentes. Esse fato pode indicar uma 

tentativa de afastamento do catolicismo e reafirmação das origens autóctones da religião. 

Cabe ressaltar que ao longo dos anos novas entidades foram sendo incorporadas aos rituais 

umbandistas. Se inicialmente os pretos-velhos e caboclos eram os espíritos que mais se 

apresentavam, outras figuras do cotidiano popular foram sendo integradas aos rituais, 

exercendo papel de grande relevância. Dentre eles os exus e pombagiras -personagens 

associados aos malandros, dançarinos, cantores, profissionais liberais, dentre outros-, 

ciganos, crianças, boiadeiros e baianos. Concone (in PRANDI, 2001) sugere que enquanto 

os caboclos e pretos-velhos seriam símbolos de origem da sociedade brasileira, os baianos 

e boiadeiros seriam representativos de uma mestiçagem, uma vez que normalmente eram 

mamelucos, cafuzos ou pardos. A mesma autora também chama atenção para a emergência 

da linha do oriente (com entidades asiáticas) nos rituais da umbanda. A aparição dessas 

figuras coincide, segundo ela, com a chegada de migrantes japoneses no Brasil, 

demonstrando a “sensibilidade da umbanda aos movimentos da sociedade brasileira; suas 

figuras são igualmente símbolos de movimentos desta mesma sociedade” (CONCONE in 

PRANDI,  2001, p. 292). 

É interessante notar que, a despeito das diferenças marcantes entre as entidades 

umbandistas, elas guardam uma semelhança: seu caráter marginalizado na sociedade. São 

grupos que foram, em distintos graus, excluídos ou alvo de discriminações. Outorgar-lhes-

ia, então, certa relevância dentro da religião, uma vez que eles passariam a ser responsáveis 

por curas, aconselhamentos e soluções de problemas de qualquer consulente. Ademais, 

percebe-se um duplo movimento na apresentação dessas entidades nos terreiros: ao mesmo 

tempo em que há traços generalizadores, notam-se elementos individualizadores, ou uma 

“personalização dos estereótipos”, como apontado por Moreira (2009). Sendo assim, 
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embora praticamente todos os pretos-velhos observados apresentem dificuldade para andar, 

tremor das mãos, fumarem cachimbo e se apoiarem em bengalas, por exemplo, a Vovó 

Cambinda de um dos terreiros estudados tem um modo de falar, preferências quanto a 

bebidas e comportamentos completamente distintos de outras pretas-velhas -inclusive 

daquelas que também adotam a alcunha de Vovó Cambinda.  

Retomando o mito fundador, cabe ressaltar um ponto que se mantém 

independentemente da versão: a cura como aspecto fundamental da religião. A restituição 

da saúde, física ou emocional, é ponto focal da umbanda. É muito comum que seja este o 

fator determinante para que muitas pessoas passem a frequentar os terreiros, inclusive os 

médiuns. Concone (in PRANDI, 2001) denomina essa situação como “momento de 

passagem”, caracterizando-a como um conjunto de situações dramáticas que impulsionam 

as pessoas em busca de soluções através da religião umbandista.  

Além da cura, outros aspectos essenciais emergem de uma análise mais acurada do 

mito e das narrativas acerca das origens da umbanda. A despeito de todas as divergências, 

três elementos sobressaem e permanecem: trata-se de uma religião cuja oficialização 

enquanto tal teria ocorrido num contexto moderno, urbano e popular.  

Se há entre os autores, e mesmo entre os adeptos, certo consenso quanto ao período 

de sua oficialização -início do século XX-, e seu caráter popular -com a predominância de 

grupos das classes baixas e médias-,  o mesmo não ocorre com o local exato. Existe, 

contudo, uma concordância em que seu desenvolvimento tenha se dado em contexto 

urbano e industrial. Brown (1994), por exemplo, apresenta indícios de que a umbanda teria 

se organizado inicialmente no Rio de Janeiro, enquanto Ortiz (1991) defende que centros 

com características umbandistas teriam sido fundados aproximadamente no mesmo 

período (décadas de 1920 e 1930) no Rio de Janeiro e em Porto Alegre.  

Esse aspecto urbano é essencial para entender algumas de suas práticas, 

especialmente se partirmos de uma análise como a de Ortiz (1991), Brown (1994), Gabriel 

(1985), Valente (1976) ou Bastide (1985), segundo a qual a umbanda teria recebido 

influências de outras religiões, como o kardecismo, a macumba, o candomblé, o 

catolicismo, o catimbó, a cabula, dentre outros. Esses autores retratam a umbanda como 

uma religião que teria se constituído de modo a se adequar a esse contexto urbano e 

industrial, buscando maior legitimidade nesse meio.  

Brown (1994) destaca, dentre todas as religiões acima mencionadas, a macumba e o 

kardecismo como as duas principais fontes de inspiração para as práticas umbandistas. 

Segundo ela, teria havido um esforço por parte dos primeiros umbandistas em combinar 
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elementos das duas religiões de modo a se adequar ao contexto. Do kardecismo os 

umbandistas teriam adotado a doutrina mais racional e a visão de mundo, enquanto 

buscaram na macumba os ritos mais envolventes e os rituais de cura; eliminando aqueles 

aspectos que não interessavam, como os sacrifícios de animais da macumba e os ritos 

muito elitizados do kardecismo (em consonância com seu caráter popular). Ortiz (1991) 

usou o termo “sincretismo refletido” para designar essa “seleção” deliberada de elementos 

de distintas práticas no intuito de criar uma religião passível de ser legitimada pela 

sociedade urbana na qual se desenvolvia.   

Outra possibilidade de análise observa a umbanda como uma religião 

fundamentalmente africana, em que o sincretismo é percebido não como base para sua 

formação, mas sim como aspecto típico das tradições de grupos centro-africanos. Essa 

hipótese é defendida por Moreira (2009) e levantada por Karasch (1987). Esta aborda a 

flexibilidade inerente às práticas religiosas dos grupos bantu, com a constante apropriação 

de novos elementos a suas crenças, sem que houvesse o abandono das tradições. Moreira 

(2009, p. 39) embasa sua argumentação nos trabalhos de Robert Slenes acerca de três 

movimentos religiosos no sudeste brasileiro durante o século XIX, todos eles 

reminiscências de cultos africanos no país. Seriam eles: “a Cabula; o movimento religioso 

de São Roque de 1850; e o movimento Ubanda”. Os três movimentos guardariam forte 

semelhança (no último caso inclusive no nome) com os rituais umbandistas. Comungamos 

dessa percepção, que será mais bem desenvolvida no capítulo seguinte, destacando as 

práticas do ritual conhecido como calundu.  

Independentemente da forma como é entendido e da influência que teria tido na 

formação da umbanda ou como processo frequente em sua história, cabe uma breve 

menção teórica acerca do conceito de sincretismo e sua aproximação analítica à noção de 

apropriação proposta por Roger Chartier.  

 

1.1       Sincretismo religioso afro-brasileiro 

 

“O silêncio era profundo. No barracão escuro, de janellas hermeticamente 
fechadas só se via luz pelas frestas do tecto, um tecto de madeira mal pregado. 
Ao redor do barracão um capinzal espesso. […] Andamos uns cinquenta metros 
dentro do capinzal. […] Agora já se ouvia o que de dentro do barracão cantavam: 
“Lá no matto tem foia. Tem rosário de Nossa Senhora. Ararú é de São Binidicto. 
São Binidicto que me valha nessa hora”. […] O preto e seu inseparável 
cachimbo […] fumegando, lançando fumaça como uma chaminé, dirigiu-se para 
a velha gorda […], abriu os braços, fazendo uma série de “passes”. […] A um 
dado momento o “pae de santo” atirou um pouco de cachaça no chão. Todos se 
precipitaram. E com o dedo molhado na cachaça faziam o sinal da cruz. “Lá em 
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cima daquelle morro. Os cabôco vem chegando. É do povo de Umbanda. É do 
povo de Umbanda” (COSTALLAT, 1924, grifo nosso).  

 

O texto acima foi extraído do Jornal do Brasil publicado em 24 de maio de 1924. 

Trata-se de uma crônica de Benjamim Costallat denominada “Na noite do subúrbio”. O 

texto narra, segundo o autor, um ritual de “candomblé” em Ramos, bairro da Zona Norte 

carioca. Florescem no relato elementos de distintas religiões: catolicismo com a menção 

aos santos; kardecismo com a referência aos “passes” (termo normalmente usado para se 

referir às transferências de energias através da imposição das mãos, almejando uma cura ou 

o reequilíbrio daquele que o recebe); umbanda com o chamado ao povo de Umbanda; 

umbanda novamente ou catimbó, com a presença da entidade “caboclo curandeiro”, como 

ele menciona em outro trecho; e, por fim, mas não menos importante, o candomblé3 que 

denomina o ritual.  

O caso acima é bastante ilustrativo do sincretismo largamente presente nas religiões 

afro-brasileiras de forma geral, e que se tornou objeto de análise de uma série de autores 

como Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Roger Bastide, dentre outros. Leonardo Boff, cuja 

fala foi retomada por Sérgio Ferretti em seu livro Repensando o Sincretismo (1995), diz 

que: “O sincretismo [...] não constitui um mal necessário nem representa uma patologia da 

religião pura. É sua normalidade”. Por mais que ainda se advogue em defesa da pureza de 

algumas religiões, inclusive as afro-brasileiras, elas são naturalmente dinâmicas, sujeitas a 

interferências e contribuições de outras religiões, de manifestações culturais –mesmo que 

não religiosas-, de opiniões, de políticas, de leis, do meio ambiente, etc.  

O primeiro dos autores acima mencionados, Nina Rodrigues, não chega a usar o 

termo “sincretismo” em seus trabalhos. Discorre, entretanto, acerca de alguns fenômenos 

como junção, dualidade, justaposição ou equivalência ao tratar das religiões afro-

brasileiras. Rodrigues (2006) relata alguns casos de “influxos” das religiões africanas, por 

exemplo, sobre o catolicismo, como a lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim. Ele 

menciona ainda as “influências” das “práticas espíritas” sobre o candomblé, como os 

médiuns que recebem os orixás e, ademais, incorporam os espíritos de pessoas mortas 

recentemente.  

Uma das expressões mais conhecidas do autor, a “ilusão da catequese”, é, 

provavelmente, a que mais se aproxima de uma análise do sincretismo. Rodrigues (2006) 

menciona que ao serem obrigatoriamente batizados e catequizados, os africanos passariam 

                                                      
3 Ousaríamos acrescentar aqui que se trata do candomblé de caboclo, mais especificamente, em que há a 
incorporação das entidades dos índios, usualmente associada à defesa e à cura.  



24 

 

a usar o cristianismo como disfarce para suas crenças tradicionais. A despeito de empregar 

os nomes dos santos católicos, eles estariam cultuando os Orixás com quem estabeleceram 

“correspondências”. “A conversão religiosa não fez mais do que juxtapor as exterioridades 

muito mal comprehendidas do culto católico às suas crenças e práticas fetichistas que em 

nada se modificaram” (RODRIGUES, 2006, p. 108). Segundo o estudioso, os descendentes 

desses africanos foram gradualmente esquecendo os cultos originais e “puros”, 

transferindo para os santos católicos o culto originalmente dedicado aos orixás.  

A originalidade e relevância dos estudos de Nina Rodrigues acerca dos cultos afro-

brasileiros são inegáveis. Cabe, contudo, destacar que seu trabalho possui características 

fortemente racistas (condizentes, de certa forma, com o contexto em que foi desenvolvido). 

Ele apresenta argumentos baseados nas teorias evolucionistas, dispondo o negro em 

posição claramente inferior ao branco e classificando, inclusive, alguns grupos negros 

como superiores a outros.  

Arthur Ramos (in VARIOS, 1940), baseia-se nas conclusões de Melville 

Herskovits, acerca do sincretismo e mais especificamente de seu conceito de aculturação, 

entendido como um fenômeno que culmina na alteração dos padrões culturais de grupos a 

partir do contato entre eles. Ramos aponta como resultados possíveis de um processo de 

aculturação a: aceitação; adaptação ou reação, exemplificando-as com situações de contato 

entre o que ele coloca como culturas negras e brancas. Ele menciona os comportamentos 

sociais dos grupos negros como característicos da aceitação de costumes brancos. Em 

termo de adaptação ele ressalta o sincretismo religioso, em que, segundo Ramos, seria 

difícil determinar os elementos de origem. Por fim, a reação teria ocorrido no caso de 

alguns grupos negros que teriam se recusado a aceitar traços de outras culturas. A despeito 

de destacar as influências dos brancos sobre os negros, o autor reforça que os dois grupos 

aceitaram e emprestaram muito de suas culturas, no que ele denomina “mecanismos do dar 

e tomar” (VARIOS, 1940, p. 157). 

Embora se reconheça a relevância dos trabalhos de Ramos, salienta-se que 

compartimentar de forma genérica as possíveis externalidades produzidas pelos contatos 

entre culturas distintas mostra-se, no mínimo, simplório. Além de, como mencionado por 

Ferretti (1995), ignorar os conflitos inerentes ao processo, os resultados podem ser 

variados dentro de um mesmo aspecto de uma mesma religião – que tampouco perde seu 

caráter dinâmico. 

A abordagem de Roger Bastide sofre alterações ao longo do tempo. Inicialmente 

seus trabalhos tratam de uma busca por analogias e correspondências por parte dos negros. 
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Essa noção, influenciada pelos estudos de Lévy-Bruhl, baseia-se na crença de que os povos 

tidos como “primitivos” raciocinariam através de analogias e correspondências. Bastide 

refuta o uso indiscriminado do termo sincretismo para descrever as crenças, costumes e 

religiões dos negros e o catolicismo: 

 

Os negros procuraram analogias entre essas diversas divindades. Frisemos bem: 
não se tratava de identificá-las, nem de misturá-las, o que seria um verdadeiro 
sincretismo, no sentido original e exato do termo. Tratava-se de encontrar entre 
elas equivalências. (BASTIDE, 1983, p.183) 

 

Posteriormente, Bastide complementa essa análise com a aplicação do termo 

“cisão”, instrumentalizada nos casos em que há elementos que não se misturam, coexistem 

apenas. Seria a visão “de um mundo compartimentado e cujos compartimentos não são 

encaixáveis uns nos outros” (FERRETTI, 1995, p.57). 

A inferioridade conferida aos negros pelo autor denota, como no caso de Rodrigues, 

racismo na análise. Outra crítica a sua abordagem diz respeito a seu conceito de “cisão”, 

excessivamente rígido, considerando que foi cunhado para ser aplicado a algo 

essencialmente dinâmico, processual.     

Cabe retomar, ainda, o espectro proposto por Sérgio Ferretti (1995) para avaliação 

das mais variadas possibilidades de aplicação do termo, partindo de uma análise micro, 

voltada para aspectos específicos no interior de uma religião, por exemplo. Ele abandona a 

noção totalizadora do conceito, como se ele somente pudesse ser aplicado em nível macro. 

Sendo assim, as escalas seriam: “0 – separação, não sincretismo (hipotético); 1- mistura, 

junção, ou fusão; 2 – paralelismo ou justaposição; 3 – convergência ou adaptação”. (p. 91). 

O “hipotético” resulta de uma constatação apresentada pelo autor da impossibilidade de 

existência de uma religião pura.  

Por fim, é importante mencionar o trabalho de Pierre Sanchis (1997; 2008) acerca 

do sincretismo religioso brasileiro.  

 

Não se entende “sincretismo” como o produto final de uma ação social, reduzido 
a uma dupla pertença ou a uma mistura de elementos, mesmo se reorganizados. 
Entendo-o como um processo, polimorfo e cujos efeitos são os mais variados, 
que consiste na percepção - ou a construção – coletiva de homologias de relações 
entre o universo próprio ao grupo e aquele do “outro” com quem o grupo está em 
contato: uma percepção que desencadeia transformações na auto-imagem do 
grupo, seja para reforçar seja para reduzir os paralelismos que foram detectados. 
(2008, p. 82) 
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Alguns dos termos adotados pelo autor para tratar desse processo são dignos de 

nota, por seu caráter extremamente didático. Ele menciona a porosidade entre as religiões 

no Brasil e a contaminação entre os elementos das mesmas (1997). Ao abordar 

especificamente a umbanda, Sanchis menciona os aportes do catolicismo, do kardecismo, 

dos cultos de origem oriental e das religiões indígenas.  

 

No mercado aberto dos produtos simbólicos, o homem contemporâneo tende a 
adquirir elementos das várias sínteses que se lhes oferecem, para ele mesmo 
compor seu universo de significação. Um universo, aliás, no mais das vezes 
indefinidamente articulado, em constante refazer-se (1997, p. 35). 

 

É relevante também levantar algumas observações gerais acerca do conceito de 

apropriação de Chartier e sua aproximação com a noção de sincretismo. Pode-se inferir 

que, de certa forma, o sincretismo constitui-se enquanto uma forma de apropriação. 

Permitindo-se uma “apropriação” deste mesmo conceito de Chartier, pode-se extrapolar 

sua aplicação exclusiva a objetos materiais -livros impressos-, e, de certa forma, assumir 

que a análise pode ser aplicada a uma realidade mais ampla. Infere-se que as religiões 

podem ser “lidas” e apropriadas a partir da comparação com outros ritos e costumes. Essa 

apropriação, no caso dos pais e mães-de-santo umbandistas, é ainda mais intensa, uma vez 

que são eles quem detém a responsabilidade sobre os rituais, normalmente são eles os 

encarregados de realizar contatos com outros terreiros e são as autoridades em termos de 

definição das diretrizes e dos ritos da casa.  

Ao estabelecer separações, misturas, fusões, junções, paralelismos, justaposições, 

convergências ou adaptações, o espectro sincrético estaria, de certo modo, se apropriando 

de alguns aspectos de outras religiões ou mesmo de outras manifestações sociais, 

interpretando-as e produzindo novos significados. Tal qual um texto (quiçá até em níveis 

bem maiores que este), as religiões não logram estabelecer fronteiras de significação para 

si mesmas, por mais que muitas delas tentem impor esses limites. Elas abrem espaço para 

invenções, deslocamentos, distorções, subversões a partir de uma base cultural, social e 

religiosa específica daqueles que a interpretam. E essa interpretação acontece 

continuamente, uma vez que o sincretismo deve ser entendido enquanto processo, e não 

resultado. 

Isso posto, envereda-se na seara de discussões mais específicas. Almeja-se a seguir 

expor rapidamente algumas das impressões acerca do campo religioso afro-brasileiro em 

São João del-Rei. Posteriormente, apresentam-se os terreiros estudados e suas respectivas 
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mães-de-santo, bem como uma análise dos processos de apropriações religiosas à luz do 

que foi exposto por elas durante as entrevistas e daquilo que pode ser verificado através 

das visitas.  

 

2. O CAMPO RELIGIOSO AFRO-BRASILEIRO EM SÃO JOÃO DEL-REI 

 

A opção por São João del-Rei como cidade base para a pesquisa deveu-se ao 

histórico escravista da região, além do conhecimento prévio da cidade e de alguns de seus 

terreiros. Alçada a categoria de vila em princípios do século XVIII, São João teve sua força 

de trabalho alicerçada na mão-de-obra escrava. Voltada principalmente à atividade 

mineradora, mercantil e de abastecimento, a região chegou a contar, segundo dados 

baseados nos registros de óbitos, com pouco mais da metade de sua população constituída 

por escravos entre os anos 1782 e 1790. Essa proporção vai se invertendo, mas até o 

período final pesquisado por Brügger e Oliveira -1822- o percentual correspondente à 

população livre não superou os 60% - sendo o restante constituído por escravos e forros 

(BRÜGGER e OLIVEIRA, 2009).  

A despeito dessa presença maciça e constante de um alto contingente de escravos 

africanos ou descendentes de africanos, São João del-Rei se constituiu enquanto uma 

cidade reconhecidamente católica e tradicional. Segundo os dados do último censo, cerca 

de 73% da população se declara católica e aproximadamente 19% evangélica 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010b). Do número 

total de habitantes calculado na pesquisa4 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA, 2010a), somente 0,17% (o equivalente a 170 pessoas) se declararam 

adeptos da umbanda e/ou do candomblé5 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010b). Este número é inferior ao de espíritas (1,85%) e ateus ou sem-

religião (4,6%). 

É importante mencionar, contudo, que grande parte dos consulentes de terreiros de 

umbanda não se declara umbandista, o mesmo ocorrendo com o candomblé. Muitas 
                                                      

4 Embora tenhamos pesquisado no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, bem 
como no livro que resume a metodologia do censo de 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATÍSTICA, 2013), não foi possível harmonizar os dados apresentados para população total em 2010 
(84.469 habitantes), com a soma do número de pessoas que responderam à pesquisa acerca da religião que 
professam (98.332). Verificamos que não há a possibilidade de se tratar de pessoas que responderam ao 
questionário informando mais de uma religião, uma vez que há alternativas específicas para esse tipo de 
resposta (“múltiplo pertencimento”). Sendo assim, os cálculos percentuais apresentados acima se baseiam no 
total encontrado: 98.332. 
5 Oficialmente 38 pessoas se declararam adeptas do candomblé, 47 da umbanda e 85 da umbanda e do 
candomblé.  
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pessoas vão aos terreiros em momentos específicos e, paralelamente a essas visitas, 

mantêm seus rituais e práticas em outras religiões. Outra possibilidade é que adeptos das 

religiões afro-brasileiras se declarem, perante o Censo, como católicos ou espíritas. 

Reginaldo Prandi abordou essa discrepância em artigo publicado em 2004.  

 

[...] muitos seguidores das religiões afro-brasileiras ainda se declaram católicos, 
embora sempre haja uma boa parte que declara seguir a religião afro-brasileira 
que de fato professa. Isso faz com que as religiões afro-brasileiras apareçam 
subestimadas nos censos oficiais do Brasil, em que o quesito religião só pode ser 
pesquisado de modo superficial. Com o tempo, as religiões afro-brasileiras 
tradicionais se espalharam pelo Brasil todo, passando por muitas inovações, mas 
quanto mais tradicionais os redutos pesquisados, mais os afro-brasileiros 
continuam se declarando, e se sentindo, católicos. Mais perto da tradição, mais 
católico. 

 

Segundo o autor, algumas razões que podem justificar essa situação seriam a 

perseguição religiosa; o preconceito ainda muito comum em se tratando de religiões afro-

brasileiras; e a crença, de fato, em mais de uma religião. Essa última hipótese valeria 

especialmente para o caso da umbanda, caracterizando aquilo que Sanchis denomina como 

múltiplo pertencimento (in MAGALHÃES, 2012). Essa prática fica muito nítida no 

documentário de Eduardo Coutinho, Santo Forte (1999), quando diversos entrevistados se 

apresentam como católicos apesar de frequentarem terreiros de umbanda. Outra 

possibilidade levantada por Prandi (2004) é a denominação, por parte dos umbandistas, de 

sua religião como espiritismo6. 

É interessante notar que esse silenciamento, ao menos retórico, das religiões afro-

brasileiras, sobretudo a umbanda, ficou bastante claro no decorrer das entrevistas 

realizadas para a pesquisa aqui apresentada. De um total de doze pessoas entrevistadas, três 

se declararam candomblecistas, duas se apresentaram como espíritas, três católicas, três 

deram respostas mais genéricas (sem a definião de uma ou mais religiões específicas) e 

somente uma umbandista. Salienta-se que todas elas são frequentadoras costumazes dos 

terreiros, sendo muitos filhos-de-santo. Voltar-se-á a este tema no terceiro capítulo.  

Com relação ao campo religioso afro-brasileiro em São João de-Rei de maneira 

geral, é importante mencionar a quase inexistência de trabalhos acerca do tema, a despeito 

de o número de terreiros tanto de candomblé quanto de umbanda ser considerável. É 

comum que muitas pessoas da própria cidade demonstrem assombro ao descobrirem a 

                                                      
6 Dessas três situações, a primeira foi a que ocorreu com maior frequência durante a realização da pesquisa 
para esta dissertação. Foram vários os casos de pessoas que se definem como católicas (inclusive uma mãe-
de-santo), a despeito de frequentarem terreiros semanalmente (a justificativa principal é de que foram criadas 
na tradição do catolicismo).  
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quantidade de locais de culto afro-brasileiro na região. Somente para esta dissertação, 

foram realizadas visitas em cinco terreiros, localizados em diferentes bairros7. Além destes, 

tomou-se conhecimento de diversos outros, aproximadamente quinze. De todos eles, 

somente um possui placa de identificação na entrada. Todos os demais funcionam nos 

fundos das casas ou em ambientes mais ocultos. Dentre as religiões professadas foi 

possível encontrar: umbanda, jurema sagrada (somente um), candomblé, omolokô 

(somente um) e quimbanda.  

Ao longo de cerca de três anos de pesquisa, com idas bastante frequentes a alguns 

desses locais (basicamente os de umbanda), foi possível verificar um afluxo enorme de 

pessoas em busca da solução dos mais variados problemas (questões de saúde, problemas 

financeiros, solução de conflitos judiciais ou amorosos, desemprego...). Houve dias em que 

foi possível contar mais de sessenta pessoas aguardando para tomar a benção dos pretos-

velhos de um terreiro (que contava com oito médiuns incorporados com essas entidades, 

trabalhando de forma conjunta) e, posteriormente, conversar com a entidade chefe do local, 

seu Zé Pelintra. Enquanto esperava nos ambientes comuns (onde os consulentes ficam nos 

momentos prévios ao atendimento) tive a oportunidade de conversar com diversas pessoas, 

dos mais variados níveis sociais. A maior parte delas relata casos verdadeiramente 

extraordinários alcançados com o auxílio das entidades umbandistas. São narrativas de 

curas e reconciliações amorosas. Impressiona também o número de relatos que envolvem 

violência contra a mulher. Em vários momentos pude ouvir mulheres relatando como 

conseguiram se livrar dos abusos cometidos principalmente por seus maridos a partir da 

interferência dos espíritos. A assiduidade e a fidelidade aos terreiros também chama 

atenção. Foram muitas as histórias de pessoas que se consultam com a mesma entidade há 

trinta, quarenta anos.  

Um terreiro que merece ser mencionado com especial atenção é o Pai Joaquim de 

Angola. Localizado no bairro Caieiras, ele encontra-se, atualmente, desativado. 

Funcionava em uma casa ampla, com placa de identificação, além de possuir uma chamada 

“casa de força” em região mais afastada da cidade, próxima a matas e cachoeiras. Ele teria 

funcionado desde princípios dos anos 1940, tendo suspendido suas atividades em meados 

dos anos 2000. Diversos dos médiuns e pais-de-santo mais antigos que atuam hoje na 

cidade vieram deste terreiro. Praticamente todas as pessoas com idade acima de quarenta 

                                                      
7 Dentre os bairros onde há terreiros ativos de umbanda estão: Colônia do Marçal, Matozinhos, Centro, Vila 
Machetti, Tejuco, Águas Gerais, São Dimas, São Geraldo, Alto das Mercês, Girassol, Senhor dos Montes, 
Guarda-Mor, Bonfim Vila Santa Cruz e Araçá.  
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anos com quem conversei tiveram algum tipo de contato com o local, relembrando de 

maneira bastante nostálgica as situações que viveram lá. Mãe Leila Rodrigues, uma das 

entrevistadas e atualmente chefe da Tenda Pai José do Congo, é filha-de-santo do terreiro 

do Pai Joaquim. Algumas das histórias e relatos sobre o local serão retomados ao longo da 

dissertação.  

Em suma, a realidade pulsante nas ruelas, becos, e sobretudo fundos das casas são-

joanenses, é muito mais vibrante, mágica e poética que as esquemáticas, frias e 

encaixotadas estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).    

 

3. APROPRIAÇÃO E SINCRETISMO: ENTREVISTAS COM AS MÃES-DE-

SANTO E DETALHAMENTOS ACERCA DOS TERREIROS ESTUDADOS 

 

Visando abarcar um pouco da diversidade de práticas inerente à religião 

umbandista, fundamentamos o estudo aqui apresentado em dois terreiros que, embora 

praticantes da umbanda, são bastante distintos entre si. A escolha dos mesmos pretendeu 

apresentar realidades relativamente discrepantes, com: localizações diferentes (estando um 

em bairro de classe alta e outro em bairro de classe média e baixa); mães-de-santo com 

experiências diversas (tanto em termos de escolaridade quanto de formação religiosa e 

mediúnica); presença de outras religiões no terreiro; além de estratégias de inserção e 

divulgação na sociedade. O propósito é justamente obter material para realizar 

comparações entre as duas realidades, aproximado-as, distanciando-as e tomando-as como 

base para análises teóricas.  

Cabe salientar que um dos fatores que levou à opção por esses terreiros foi a 

afinidade com o local e as mães-de-santo. Em se tratando de um trabalho cujo fundamento 

é a história oral, esse elemento é essencial para o desenvolvimento de laços de confiança. 

Também por essa razão, comecei a frequentar os terreiros com certa assiduidade, buscando 

conversar com outras pessoas (tanto filhos da casa quanto consulentes) e auxiliar da 

maneira que fosse possível e permitido nos rituais. Os limites dessa inserção foram 

impostos pelo meu desejo de não ser iniciada em nenhuma das casas (tampouco em alguma 

das religiões por elas praticadas).  

A motivação para essa recusa à integração total aos terreiros foi, inicialmente, de 

caráter pessoal, e, posteriormente, correspondeu àquilo que acredito ter sido o melhor para 

o desenvolvimento de um projeto baseado na história oral. Partindo da noção apresentada 

por Eliane Brum (2013), de que “não há vidas comuns, apenas olhos domesticados”, senti 



31 

 

que talvez o ponto de equilíbrio para o desenvolvimento do trabalho fosse me projetar para 

fora de minha zona domesticada de estranhamento e desconhecimento das religiões afro-

brasileiras, sem me deixar, contudo, “domesticar” completamente, inserindo-me 

plenamente nos terreiros como filha-de-santo.  

A apresentação das mães-de-santo e dos terreiros que será realizada a seguir 

baseou-se nas entrevistas feitas entre dezembro de 2015 e julho de 2016, com a senhora 

Leila Maria Rodrigues, mãe-de-santo da Tenda Pai José do Congo, e a senhora Celina 

Correa Batalha, iyaolorixá da Associação Afro-brasileira Casa do Tesouro - Egbe Ile 

Omidewa Ase Igbolayo, doravante designadas mãe Leila e mãe Celina. Em ambos os casos 

as entrevistas foram de história de vida, voltadas essencialmente para experiências 

religiosas, além de questões mais específicas a respeito dos terreiros que presidem 

atualmente.  

  

3.1  Mãe Celina Batalha Correa 

 

Nascida no Rio de Janeiro, em cinco de julho de 1950, Celina Batalha Correa é 

mãe-de-santo no terreiro Associação Afro-brasileira Casa do Tesouro - Egbe Ile Omidewa 

Ase Igbolayo8. Professora universitária aposentada, mãe Celina é formada em educação 

física, com especialização em dança e educação, e mestrado em educação. Lecionou na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) -onde auxiliou na criação de uma pós-

graduação voltada para o uso da dança na educação, e participou de projetos nessa área-, e 

na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Mãe Celina chama a atenção para 

que: “enquanto coreógrafa e professora de dança, mesmo nas escolas, eu sempre trabalhei 

muito na vertente da cultura afro-brasileira, sempre me estimulou muito o ritmo afro-

brasileiro, né?”9.  

Os primeiros contatos com mãe Celina ocorreram no próprio terreiro, que, por sua 

vez, foi descoberto pelo Facebook. Desde o princípio, mãe Celina se mostrou muito 

paciente, solícita e, principalmente, didática. O adjetivo pode soar um pouco fora de 

contexto, mas é o que melhor resume nossas primeiras conversas (e, em alguns momentos, 

as últimas também). Iniciei minhas visitas ao terreiro de mãe Celina no princípio de 2014, 

quando ainda estava começando meus estudos nos rituais e tradições das religiões afro-

                                                      
8 Do iorubá Egbe = comunidade; Ile = casa; Omidewa = beleza das águas (associado a Oxum, orixá das águas 
doces); Igbolayo = território das matas (associado a Oxóssi, orixá das matas). 
9 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
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brasileiras10. Sendo assim, grande parte do meu aprendizado se deu in loco, através de 

explanações de mãe Celina antecedendo as giras com o intuito de instruir a mim e a outras 

pessoas que estivessem presentes. Nos momentos de sua ausência, os filhos da casa me 

acolhiam, de certo modo, como uma filha adotiva, sempre me ensinando com muita 

paciência também.  

Nossas conversas geralmente são acompanhadas pela mãe de mãe Celina, senhora 

Célia. A mãe-de-santo sempre se preocupa em buscar um local mais silencioso e que 

reduza as possibilidades de interrupção por outras pessoas. A entrevista de história de vida 

ocorreu em sua casa, em Tiradentes, num quarto onde outrora funcionou um terreiro. 

Atualmente o local conta com uma parede de espelhos (acionando memórias de salas de 

aula de dança) e vários atabaques, tambores e outros instrumentos de percussão em uma 

das laterais. Espaçoso e com poucos móveis, só se ouvia o som da chuva, de alguns 

pássaros e, eventualmente, dos cães. A entrada do quarto era precedida por uma antiga 

estante repleta de livros. 

De olhar e fala firmes e narrando uma experiência de vida repleta de superação, 

tem-se a sensação que o sobrenome “Batalha” se harmoniza a ela com apuro. A forma 

como expõe suas ideias e narra as situações também deixa entrever um pouco dos anos 

dedicados à educação: o perfil de professora aflora constantemente. 

 

3.1.1   Religiosidade 

 

Ainda no início da entrevista, ao ser indagada acerca de sua religião, mãe Celina 

responde:  

 

Atualmente eu sou yialorixá. Eu pertenço a uma casa matriz no Rio de Janeiro, 
São Gonçalo. Eu dirijo um terreiro em que o nosso foco principal são os orixás, 
então é culto a orixá. Mas como a maioria das pessoas chega vindo de uma 
experiência com umbanda, nós desenvolvemos também o cuidado com as 
entidades até porque isso tem uma especificidade dentro do nosso meio popular. 
[...] A minha formação religiosa, ela é muito recente11.     

 

Interessante observar aqui a ausência de menção explícita de qualquer religião 

vinculada a uma devoção particular. Subentende-se referência ao candomblé em função do 

termo yialorixá e do culto a orixá. A alusão à umbanda se faz de “fora pra dentro”, como 

                                                      
10 Já frequentava um terreiro de umbanda em Belo Horizonte há alguns anos, desde 2011, aproximadamente. 
No local, entretanto, eram realizadas basicamente consultas particulares. 
11 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
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se ocorresse unicamente a partir de uma demanda externa dos frequentadores da casa. 

Acima de tudo, é relevante o fato de a resposta estar muito mais vinculada ao terreiro e às 

religiões professadas no local que a uma devoção pessoal. O particular aí se restringe 

unicamente ao emprego da expressão yialorixá.  

É possível perceber, ainda, a convivência harmônica das três religiões que pratica 

em seu terreiro: candomblé, jurema sagrada e umbanda. Elas coexistem tanto na crença de 

mãe Celina (e dos filhos-da-casa e de grande parte dos frequentadores, que transitam entre 

os rituais de todas as religiões), quanto em termos materiais. O salão principal, ou 

“barracão”, como é chamado, recebe as festas das entidades da umbanda e do candomblé; 

os mesmos atabaques ressoam também para as duas religiões; o quartinho dos caboclos da 

umbanda é o mesmo da jurema sagrada; e a árvore da jurema divide espaço com o 

galinheiro que atende às demandas do candomblé, por exemplo. A despeito de não 

mencionar o catolicismo e o kardecismo, cabe relatar que todos os rituais de umbanda e 

jurema sagrada que assisti envolviam, ao início ou final da celebração, a reza, por parte de 

todos os presentes, de orações cristãs, como o Pai Nosso e a Ave Maria, e do salmo vinte e 

três, muito comum entre as preces kardecistas.  

Uma análise ainda que superficial dos pontos cantados (canções entoadas ao som 

dos atabaques na umbanda no intuito de chamar as entidades, firmá-las em terra ou se 

despedir das mesmas), abre um leque muito vasto de análise desses trânsitos entre as 

religiões. Um exemplo de ponto sempre cantado em todas as giras umbandistas do terreiro 

de mãe Celina apresenta menções aos Orixás e a denominações comuns no catolicismo: 

 

Eu abro a nossa gira é com Deus e Nossa Senhora, 
Eu abro a nossa gira, sambolê, pemba de Angola,  
Eu abro a nossa gira, pedindo em oração...  
A nosso pai Oxalá, para cumprirmos a nossa missão. 

 

Acerca de sua formação religiosa, mãe Celina relata que: “minha mãe era uma 

médium de umbanda, atendia em casa, fazia muita caridade e eu me vi aos doze anos tendo 

que cambonar12 minha mãe sem conhecer absolutamente nada”. A despeito desse contato 

tão jovem, ela levou muitos anos para se dedicar de fato às religiões de matriz africana, 

tendo sido iniciada somente em 2002, num terreiro em São João del-Rei. Razões de saúde 

a motivaram a buscar um terreiro de candomblé.  

                                                      
12 Cambonar é o termo adotado pelos umbandistas para se referir à ação do cambono, aquela pessoa 
responsável por auxiliar os médiuns durante o transe, bem como os consulentes (anotando as instruções, 
ajudando no entendimento do que está sendo falado...).  
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[...] me iniciei por conta de questão de saúde mesmo. É aquela história que que tá 
acontecendo, que tá acontecendo e vai uma, vai duas, vai três, vai não sei o que, 
e a morte tá chegando, então foi nisso aí que eu entrei. [...] Eu comecei a achar 
que eu tinha alguma perseguição espiritual, alguma coisa, algum ranço, sei lá. 
Comecei a acreditar nisso. E fui procurar um jogo de búzio. E aí no jogo de 
búzio eles já vão dizer que eu sou médium que eu tenho que trabalhar. Então, 
realmente, confirmou.13 

 

Após esse contato por meio do jogo de búzios, ela decide ser iniciada no terreiro de 

mãe Preta, no Araçá, em São João del-Rei. O pai-de-santo responsável por “fazer o santo” 

de mãe Celina foi Cláudio de Oxóssi (filho-de-santo de mãe Preta). Ela aborda o tema de 

sua iniciação expressando sua gratidão ao pai-de-santo -por ter realizado a iniciação com 

sucesso a despeito de ela estar bastante debilitada fisicamente-; relata, porém, alguns 

empecilhos que viveu no início, em função de uma série de atitudes com as quais não 

concordava e cuja discordância era compartilhada pelos outros filhos da casa.  

Pai Cláudio de Oxóssi saiu do terreiro de mãe Preta e passou a realizar os trabalhos 

em sua casa, junto com outros filhos-de-santo, inclusive mãe Celina, respondendo a uma 

casa matriz no Rio de Janeiro. Nesse período, dentre outras situações, percebeu-se que o 

local não tinha as preparações e defesas básicas necessárias a um terreiro de candomblé. 

Durante uma festa maior, mãe Preta foi convidada a participar e chamou a atenção para 

todos os problemas do local. Sugeriu que os outros iniciados deixassem aquele terreiro e 

passassem a realizar os rituais na casa de mãe Celina em Tiradentes. Assim foi feito: 

“Ficamos bem uns quatro meses nessa condição, mas aí, minha filha, não dava. Porque não 

só eu não tinha liberdade em receber pessoas conhecidas, minha família, e tal... [...] E nem 

eles também”14. Após nova consulta com mãe Preta, foi-lhes sugerido abrir um novo 

terreiro e tornar mãe Celina yialorixá.  

Ela conta que sua escolha foi bastante atípica para as tradições do candomblé. 

Primeiro porque, usualmente, se opta pela pessoa mais velha, que não era seu caso; 

segundo porque só se propõe o cargo de regente de uma casa para iniciados há, no mínimo, 

sete anos, “e eu tinha três anos”15; e terceiro porque foi proposto que o terreiro tivesse 

outra pessoa, além de mãe Celina, autorizada a ter filhos-de-santo. Os desdobramentos 

desse imbróglio são sentidos até hoje, já que ainda há um ressentimento por parte da outra 

mãe-de-santo. 

                                                      
13 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
14 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
15 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
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Mãe Celina decidiu adquirir um terreno com o intuito de estabelecer ali o terreiro, 

agora denominado Associação Afro-Brasileira Casa do Tesouro. Durante um tempo eles 

estiveram ligados ao mesmo terreiro no Rio de Janeiro, mas mãe Celina, buscando maior 

firmeza e segurança acabou decidindo procurar outra casa matriz. Encontrou, através de 

uma busca na internet, um terreiro no Rio de Janeiro, Egbe Ile Iya Omidaye Ase Obalayo, 

sediado em São Gonçalo e coordenado pela yialorixá Márcia d´Oxum, vinculado, por sua 

vez, ao Ilê Iyá Omin Axé Iyá Massê, mais conhecido como terreiro do Gantois, em 

Salvador, Bahia, que lhe chamou a atenção em função dos projetos sociais e culturais que 

desenvolvia: 

 

Como eu lido com parte social, parte cultural, ela me chamou atenção por causa 
disso, porque ela tinha feito casamento, primeiro casamento que foi feito legal no 
candomblé. Que na verdade foi o casamento da filha dela. Aí eu falei assim: 
‘Que legal!’ Já tinham me passado um email sobre ela, eu falei: ‘Vou procurar 
essa criatura’.16 

 

Esse primeiro contato ocorreu em 2010, através de uma visita agendada por mãe 

Celina. A partir do estabelecimento desta relação que dura até hoje, mãe Celina passou a 

fazer suas obrigações (cerimônias internas obrigatórias no candomblé) lá, participar 

ativamente das festas e trazer eventualmente, pessoas de lá para realização de rituais no 

terreiro em São João del-Rei. Após essa modificação na casa matriz, houve alteração no 

nome de seu terreiro que passou a se chamar Egbe Ile Omidewa Ase Igbolayo-, e em sua 

localização. Atualmente ele funciona na Rua Vereador Vicente Cantelmo, 875, bairro 

Guarda Mór, em local que era inicialmente alugado, mas foi adquirido pela mãe-de-santo.  

Antes de se estabilizar com essa casa matriz, em 2007, mãe Celina estabeleceu seus 

primeiros contatos com outra religião, a jurema sagrada ou catimbó: “um detalhe terrível 

também na minha vida religiosa”. Ela conheceu um senhor do Rio Grande do Norte por 

intermédio de uma prima. Interessada em desenvolver seus caboclos, entidades com quem 

não estava trabalhando por impedimentos de sua mãe-de-santo no momento, ela resolveu 

se iniciar na religião juntamente com outros filhos da casa. Todavia, o senhor que se dizia 

juremeiro “era um estelionatário, que usava religião, usa, né? [...] Ele me colocou numa 

situação de vida muito difícil, com despesa, com dívida. Dívida que eu assumi pra ele. E 

assim, minha vida ficou muito mal.”17  

                                                      
16 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
17 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 



36 

 

Mãe Celina acabou se afastando desse senhor e, coincidentemente, descobriu que 

sua nova casa matriz no Rio de Janeiro também tinha alguns juremeiros. Um dos principais 

objetivos da mãe-de-santo, atualmente, é ser iniciada novamente na jurema, agora com 

essas pessoas de sua casa matriz. Ela tem se dedicado bastante a estudar a religião e a fazer 

com mais frequência as “mesas rasteiras”, nome dado aos rituais mais comuns.  

No que tange a sua mediunidade, mãe Celina narra que quando era adolescente: 

“Eu tinha assim, eu sentia muita força, muita presença. Minha mãe ia muito pra mata, a 

gente ia pra dentro do mato lá na mata da Tijuca [...]. E eu gostava muito. Ficava muito 

seduzida.” Acrescenta: 

 

O meu trabalho de lidar com corporeidade, ele sempre mexeu muito com essa 
parte sensível das pessoas. E assim [...] em algumas situações me vi até com 
dificuldade, pessoas que tinham manifestações mediúnicas. E que sempre eu tive 
que tentar resolver. E mais tarde eu me vi em situações de pessoas que se 
sentiram mal e eu tive o ímpeto de ir e tentar ajudar num momento difícil.18 

 

Ela relata também que sentiu desenvolver sua mediunidade durante o tempo em que 

frequentou um centro umbandista de cura no Rio de Janeiro para tratamento de um câncer, 

em 1998. Foi nesse período que ela teve uma experiência como médium mais forte, ao 

atuar para socorrer uma amiga grávida que se sentiu mal:  

 

Fui tirando todo mundo do caminho e fui pra cima dela [...] sei lá, que que foi 
aquilo. E eu sei que pareceu que eu tava dando um passe e depois eu sacudi 
porque ela tava tendo tipo uma convulsão e todo mundo nervoso, eu sei que eu 
resolvi o assunto. Eu dei uma sacudida nela, chamei o nome [...] e ela voltou. 

 

Entrando em suas percepções sobre exercer a função de mãe-de-santo, mãe Celina 

fala com firmeza que se sente quase no dever de fazê-lo:  

 

Eu acho que eu devo a vida de alguma forma a isso. Eu não ressuscitei vamos 
dizer, à toa, né? Então assim, eu tenho compromisso de lidar, e como eu 
presenciei e vi, e fizeram comigo muita coisa errada, eu quero prezar a religião. 
[...] Eu quero prezar a religião de uma forma digna e fazer com que as pessoas 
respeitem. Então essa virou minha meta de vida, até o momento vai ser isso”19. 

 

Ela enfatiza que o fato de ser aposentada lhe auxilia bastante, tanto em termos de 

disponibilidade de tempo para se dedicar às atividades do terreiro, quanto no que se refere 

                                                      
18 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
19 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
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ao recebimento de uma renda mensal, que a auxilia a arcar com as despesas das festas e 

obrigações, “é muito oneroso, né?”.   

Atualmente, mãe Celina trabalha com as seguintes entidades: preta-velha Vovó 

Cambinda, exu Tranca-Ruas, pombagira Maria Padilha, caboclos Sete Penas e Urubatão e 

cigana Sumaia; e o mestre juremeiro seu Zé da Virada. Interessante notar que a mãe de 

mãe Celina, senhora Célia, também recebia uma preta-velha chamada Vovó Cambinda. Ao 

ser inquirida sobre a possibilidade de ser a mesma entidade, a mãe-de-santo responde: 

“Quando a minha preta-velha se manifestou lá na casa do pai Cláudio, ele falou que era 

herança. Mas eu não sei se é”20. 

Ao ser questionada acerca das principais características de cada entidade, ela 

associa os exus principalmente à defesa e ao desmanche de trabalhos; os pretos-velhos já 

são aproximados a uma figura de conselheiro, de alguém que acalma, transmite segurança; 

enquanto os caboclos são prontamente relacionados a atividades de cura e de proteção.  

É interessante notar o trânsito dessas entidades nas religiões praticadas no terreiro, 

como se houvesse uma apropriação constante de suas práticas. Em última instância elas 

acabam unindo em suas representações mais de uma religião:  

 

acaba vindo mais o caboclo, o Sete Penas, mas na jurema, o meu caboclo de 
esquerda ele não cura ninguém, ele não trata ninguém, ele só vem pra abrir 
camin... trabalho, pra defender. Ele não trabalha. Quer dizer, o Urubatão é o 
caboclo que trabalha21.  

 

Os mesmos caboclos presentes na umbanda são os que incorporam na jurema 

sagrada. As formas como atuam em ambas as religiões são, ao menos aos olhos de quem 

assiste, bastante semelhantes. Normalmente eles se apresentam ainda no início dos rituais 

(antes que outras entidades incorporem), fazem uma espécie de limpeza no local, 

circulando em todo o perímetro em que ocorre o ritual, e terminando “descarregando” os 

presentes (tanto os filhos-da-casa quanto a assembleia) por meio de defumações, passes ou 

ervas. Alguns dos pontos cantados também são os mesmos nos dois rituais, principalmente 

aqueles dedicados aos caboclos. Essa movimentação também se faz notar com elementos 

mais sutis, como o cachimbo e o fumo usados pelos mestres da jurema nas “mesas 

rasteiras”, que são os mesmo da preta-velha Vovó Cambinda (entidade umbandista). Mãe 

Celina chegou a relatar em entrevista concedida em junho de 2016 que Vovó Cambinda 

estaria se aproximando e atuando de maneira indireta (sem incorporação efetiva) durante as 

                                                      
20 Entrevista concedida por Celina Batalha a Lívia Lima Rezende, em 2 de junho de 2016. 
21 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
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mesas de jurema. “Ela não incorporou, mas eu fiz um descarrego de uma pessoa com a 

força dela. Não sei se você entende. Ela não incorporou, mas tinha alguém que tinha algum 

obsessor, alguma coisa e eu descarreguei ali por conta da força dela”22.  

Coincidentemente presenciei sua primeira incorporação durante um ritual da 

jurema23 em quatro de julho do mesmo ano, mesma ocasião em que tive a oportunidade de 

entrevistá-la. Ela afirmou que pertenceu à jurema em sua vida passada e estaria “na linha 

da jurema hoje”24. Chamou atenção, inclusive, para o seu ponto riscado25 que, a despeito 

de sofrer variações ao longo do tempo, preserva as “estrelas de Salomão”, estrelas de cinco 

pontas, associando a simbologia desse signo à jurema: “Eji preta-velha jipertenceu, iji 

preta-velha ji taji na linha da jurema hoje, viu filha? Eji faji tempo qui jifazi linha de 

Salomão. Eji bota ji Salomão achim. E qui dá firmeza da casa”26. Mãe Celina já havia 

mencionado esse aspecto:  

 

As estrelas de Salomão são símbolos milenares, arcaicos, de uma espiritualidade. 
O signo de Salomão. E o signo de Salomão é uma coisa muito própria e muito 
especial da jurema, a jurema mexe muito com o símbolo, tanto que a nossa 
toalha de jurema tem lá os signos de Salomão, estrelas das cinco pontas27.  

 

No que tange ao diálogo com a igreja católica, mãe Celina aborda um fato curioso. 

Ela comenta sobre o uso de cantigas de pretos-velhos da umbanda que também estão 

presentes nos grupos de congados da região.  

 

A gente foi num intercâmbio aí com esse terreiro nosso [a atual casa matriz no 
Rio de Janeiro], e a gente levou umas cantigas do congado e o pessoal adorou, 
né? Muito interessante. E aí eu tava refazendo uma cantiga, alguém tava me 
perguntando, deixa-me lembrar qual foi a cantiga e aí uma das pessoas falou 
assim: ‘Olha que engraçado! No batizado do meu neto, o padre cantou essa 
cantiga’!28 

 

Ainda nesse tema do congado, é curioso notar que mãe Celina faz questão de 

sempre convidar um grupo de São João del-Rei ou região para se apresentar durante as 

                                                      
22 Entrevista concedida por Celina Batalha a Lívia Lima Rezende, em 2 de junho de 2016. 
23Até então Vovó Cambinda só incorporava durante as giras de umbanda do terreiro.  
24Entrevista concedida pelo espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe Celina, a Lívia Lima 
Rezende, em 4 de julho de 2016, durante ritual de mesa rasteira de jurema sagrada.  
25 De qualquer forma é importante salientar que esse signo de Salomão também aparece no ponto riscado de 
Pai José do Congo, preto-velho que incorpora em mãe Leila, e, aparentemente, não tem qualquer vínculo 
direto com a jurema sagrada. 
26 Entrevista concedida pelo espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe Celina, a Lívia Lima 
Rezende, em 4 de julho de 2016, durante ritual de mesa rasteira de jurema sagrada. 
27 Entrevista concedida por Celina Batalha a Lívia Lima Rezende, em 2 de junho de 2016. 
28 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
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festas de preto-velho no terreiro. Ela ressalta o quanto essa presença é enriquecedora para o 

terreiro e para a assembleia, relembrando as origens africanas das duas celebrações.  

 
Viu aquela festa com o seu Tadeu [festa dos pretos-velhos em maio 2016, com a 
presença da congada de Matozinhos, cujo capitão é o senhor Tadeu], que coisa 
mais linda! Assim, de emocionar a gente. E ele é de terreiro também, então ele 
foi, puxou, ele sabe, ficou muito feliz. Ali nós todos estávamos muito felizes. 
Mas assim, porque tem essa interação, porque tem essa identificação. Porque tem 
essa coisa da raiz mesmo...29 

 

A maior parte dos pontos cantados dedicados aos pretos-velhos (na jurema e na 

umbanda) e os pontos da jurema sagrada de maneira geral também se apropriam de 

algumas figuras muito presentes no catolicismo. São corriqueiras as menções aos santos e 

santas, Nossa Senhora e Jesus Cristo. Alguns trechos como exemplo:  

 

Abre a porta do céu São Pedro, deixa as almas trabalhar,  
Oh Virgem Imaculada, chorava aos pés da cruz,  
Preto-velho senta no toco, faz o sinal da cruz 
(Ponto cantado para os pretos-velhos) 

 

Abre-te mesa, abre-te portão 
Abre-te mesa, sete sinos Salomão 
Venha Maria, venha José 
Venha abrir a mesa meu Jesus de Nazaré. 
(Canto de abertura de mesa rasteira de jurema sagrada) 

 

Após ser perguntada sobre como enxerga as religiões afro-brasileiras hoje, 

especialmente a umbanda e a jurema sagrada, a mãe-de-santo volta sua resposta para as 

especificidades dessas religiões e de suas entidades de acordo com as regiões onde são 

trabalhadas. Aponta que em São João del-Rei, por exemplo, percebe uma busca maior 

pelos pretos-velhos: “existe uma identificação muito grande eu acho por essa questão da 

escravidão mesmo, né?”, enquanto no Rio de Janeiro a figura mais proeminente seria de 

exu. Ela salienta o dinamismo inerente a cada religião, e termina mencionando, acerca da 

jurema, sua essência sertaneja:  

 

No nordeste ela é muito católica. Ela tem muito, muito catolicismo sei lá, por 
conta daqueles líderes carismáticos todos que surgiram. [...] Alguns cantos 
também me lembram muito aboio do sertão. Aquele chamado dos animais, 
daquela coisa... 30 

 

                                                      
29 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
30 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
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E acredita que ao desenvolvê-la de forma mais efetiva, haverá desdobramentos 

específicos influenciados pelas características da cidade e dos consulentes. Ela acredita que 

personagens locais, de São João del-Rei e região, poderão se manifestar -caboclos e preto-

velhos. 

 

É, há uma tendência da gente ir associando uma coisa com outra porque é 
dinâmico. A religião ela tem um dinamismo. Então, por exemplo se eu to aqui 
em São João del-Rei, que a umbanda prolifera e eu trago uma manifestação que 
tem uma característica mais nordestina a tendência é chegar aqui e você misturar, 
né?31 

 

Ela menciona ainda o caráter sincrético da umbanda e sua capacidade de 

disseminação no Brasil. “Esse diálogo. Que foi uma junção, uma mistura com o 

kardecismo. Com o kardecismo, com a igreja católica, com ritual indígena, enfim, 

misturou tudo e a umbanda foi pelo Brasil afora, mais do que o candomblé”32. Ela ressalta 

que essa possibilidade de expansão esteve diretamente relaciona à incorporação de 

entidades que conversam, escutam e aconselham. Ao contrário do candomblé, onde há a 

incorporação de uma entidade que “não fala”, os Orixás. “O candomblé é muito sutil. […] 

Isso pra nós hoje é muito abstrato demais. As pessoas não querem isso.”33 Ela ressalta que 

a umbanda logra, de certo modo, auxiliar os consulentes de maneira mais direta e imediata. 

Este fator tem como desdobramento, em alguns casos, uma quase dependência das 

consultas, “as pessoas acabam se viciando que tem que falar com a entidade”34, o que nem 

sempre é benéfico, na opinião da mãe-de-santo.   

Para finalizar, quando indagada sobre discriminação ou preconceito, mãe Celina 

surpreende ao abordar uma faceta pouco usual: “Eu tenho uma coisa escancarada pelo fato 

de eu ser branca. De eu vir de um meio acadêmico. E não ser da cidade, assim, eu tive 

muitas questões. Tenho ainda muitas questões”35. Ela salienta que o fato gera certa 

resistência. Outro aspecto abordado é a questão do estranhamento inerente a algumas 

tradições do candomblé, como a vestimenta.  

 

Por exemplo, no Rio a gente começou a festa de Oxóssi, faltou lá mantimento lá 
pro feijão que a gente ia fazer. ‘Oh, quer saber? Eu vou com essa roupa assim.’ E 
fui eu, entrei no supermercado, sozinha, porque ninguém foi comigo, pra fazer 

                                                      
31 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
32 Entrevista concedida por Celina Batalha a Lívia Lima Rezende, em 2 de junho de 2016. 
33 Entrevista concedida por Celina Batalha a Lívia Lima Rezende, em 2 de junho de 2016. 
34 Entrevista concedida por Celina Batalha a Lívia Lima Rezende, em 2 de junho de 2016. 
35 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
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minhas compras. Ninguém, ninguém me olhou estranho. Olhavam assim, [...] 
normal, natural. Aqui seria uma grande notícia.36 

 

Ela ainda narra situações específicas que vivenciou, por exemplo, quando decidiu 

adquirir o terreno no Guarda-Mór (até então alugado por ela). Uma das vizinhas tentou de 

todas as formas comprar o local para evitar que o terreiro continuasse a funcionar ali. 

Outro fato relativamente comum se passa durante as festas para erês, em que são 

distribuídos brinquedos e frutas na vizinhança. Normalmente as famílias protestantes 

impedem os filhos de receberem o que é oferecido. Por fim, narra um momento pontual no 

início das atividades também no Guarda-Mór, quando foram realizados vários sacrifícios 

de animais. Os restos foram colocados num cruzamento próximo ao terreiro –que fica em 

uma região com várias residências. Na ocasião a vizinhança acionou a polícia. Mãe Celina 

reconheceu que não deveria ter colocado os restos ali, e desde então passou a realizar os 

despachos em outros locais.  

Ela resume que, em sua opinião, o “preconceito principal é social. É preconceito 

contra o preto pobre. A marca que fica na religião é do preto e do pobre. [...] O preto que 

se tornou pobre, não que ele seja pobre, ele se tornou pobre”37.  

Ainda no que diz respeito a esse tema, a mãe-de-santo levanta a questão da 

desunião no interior das próprias religiões afro-brasileiras e entre os terreiros em São João 

del-Rei. Alega haver certo “temor um do outro”.  

 

3.1.2 Associação Afro-brasileira Casa do Tesouro - Egbe Ile Omidewa Ase Igbolayo  

 

A Associação Afro-brasileira Casa do Tesouro - Egbe Ile Omidewa Ase Igbolayo 

foi oficialmente fundada em abril de 2005 e sempre funcionou na Rua Vereador Vicente 

Cantelmo, 875, bairro Guarda Mór, contando, em dezembro de 2016, com cerca de quinze 

filhos de santo. A data de fundação passada por mãe Celina é a que consta no cartão de 

inscrição da casa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), número 

07.314.908/0001-19. Nele o terreiro aparece como associação de defesa de direitos sociais, 

tendo como atividade secundária a de organizações associativas ligadas à cultura e a à arte. 

Segundo a mãe-de-santo, o registro seria “bom pra gente entrar nos editais”. Dessa forma, 

o terreiro já logrou obter alguns financiamentos públicos para desenvolvimento de projetos 

sociais e culturais.  

                                                      
36 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
37 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
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Foto 1: Entrada do terreiro Associação Afro-Brasileira Casa do Tesouro 

 
Fonte: Fotografia da autora 

 

Conforme mencionado anteriormente, são três as religiões cujos rituais e práticas 

são professadas no terreiro, sendo que “elas tem todas o cunho afro-brasileiro”: candomblé, 

umbanda e jurema sagrada. Localizado em um terreno relativamente estreito, porém 

profundo, há na entrada (parte de cima, já que há um declive acentuado no meio do 

terreno) os quartos de alguns orixás, das entidades da umbanda (exus, pretos-velhos e 

caboclos) e da jurema. Passa-se por uma área onde há um canil e onde está sendo feita uma 

pequena horta, até se alcançar o barracão, na parte de baixo, onde estão os quartos dos 

outros orixás, cozinha e quarto de recolhimento, para obrigações e repouso dos filhos da 

casa. Nos fundos há em espaço com galinheiro e a árvore da jurema sagrada. Os aromas 

que normalmente envolvem o ambiente são os do defumador, com ervas e flores, e das 

velas, além das comidas e bebidas que sempre são preparadas para as entidades e para os 

orixás (feijoada, pipoca, azeite de dendê, café...). Os atabaques, as maracas38 e os cantos e 

pontos são os sons mais comuns no local. 

                                                      
38 Espécie de chocalho típico de algumas culturas indígenas. Consiste geralmente em uma bola de cabaça 
recheada com sementes e grãos, e uma haste por onde é agitada. São muito usados nos rituais da jurema 
sagrada. 
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Há uma separação muito clara nos dias de realização de celebração para cada 

religião. Nunca são feitas giras de umbanda no mesmo dia que festas para os Orixás ou 

mesas rasteiras de jurema sagrada. Nos casos dos rituais de umbanda e jurema, há uma 

maior semelhança entre os cânticos, mas são respeitadas as especificidades de cada 

religião. Nas giras de umbanda, por exemplo, são entoados os pontos cantados para exus e 

pombagiras, caboclos e pretos-velhos nessa ordem, e, eventualmente para ciganos, erês, 

baianos ou outras entidades. Durante as mesmas os filhos-da-casa dançam em círculo, 

enquanto a assembleia fica posicionada ao redor (de pé ou sentada, acompanhando com 

palmas as cantigas). A incorporação das entidades ocorre na ordem dos pontos cantados, 

sendo que nem sempre todas elas se apresentam. Há sempre o toque dos atabaques ditando 

o ritmo dos pontos. Nas giras mais comuns, bebidas são servidas basicamente para as 

entidades. Eventualmente estas as oferecem a alguém da assembleia. As comidas 

costumam se restringir às festas, que acontecem uma vez no ano e tem um afluxo bem 

maior de pessoas de fora. Cigarros, cachimbos, velas, cajados e outros elementos estão 

sempre presentes, variando de acordo com cada entidade. As roupas normalmente são 

brancas. Os médiuns, contudo, costumam se trocar após receber suas entidades (coloca-se 

um chapéu, um lenço, troca-se a saia branca por uma colorida...).  

 Nas mesas de jurema não se canta para exu (ele não seria uma entidade da jurema). 

Entoam-se os pontos para caboclos, mestres e pretos-velhos, também nessa ordem. Não há 

o toque dos atabaques, a musicalidade nas chamadas mesas rasteiras de jurema fica por 

conta das maracas, que são tocadas por todos os filhos-da-casa. A presença dos mestres 

também é outra grande distinção com a umbanda. Os mestres seriam os espíritos de 

grandes juremeiros do passado que retornam para auxiliar as pessoas. São entidades de 

grande sabedoria, com vasto conhecimento das ervas e plantas. É interessante notar que, a 

despeito de muitos dos pontos de caboclos e pretos-velhos serem os mesmos que das giras 

de umbanda, as cantigas dedicadas aos mestres possuem uma sonoridade muito peculiar. 

São mais lentas, até um pouco mais tristes, chorosas. Bem distintas, por exemplo, da 

marcação forte dos pontos de caboclo. Nas mesas rasteiras os filhos-da-casa não dançam 

ou giram. Eles permanecem sentados ao redor de uma mesa baixa, decorada somente com 

toalha branca, copos d’água e algumas imagens (santos, pretos-velhos, mestres e caboclos).  

Para além dessa questão ritualística e já em termos burocráticos, a casa conta com 

um estatuto que, de acordo com mãe Celina, encontra-se, atualmente, desatualizado. O 

terreiro também possui duas páginas no Facebook, uma delas aberta, com as informações 

disponíveis para visualização do público em geral, e outra fechada, somente para 
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comunicação dos filhos da casa39. É a própria mãe-de-santo quem realiza as atualizações, 

com fotos, vídeos, convites, etc. Além do Facebook, ela também faz uso do Whatsapp e 

correio eletrônico para informar frequentadores sobre os acontecimentos na casa. A 

Associação não possui um site institucional próprio, mas os principais projetos sim – um 

site específico para cada. 

Ao ser indagada acerca de como percebe os desdobramentos dessa divulgação 

virtual, mãe Celina aponta a visibilidade adquirida em território nacional como algo 

positivo: “a gente é um terreiro pequeno, com pouca expressão até na cidade e a gente é 

conhecido no Brasil inteiro. A gente já foi premiado, eu fui a Salvador, ganhar prêmio”40. 

Ela comenta que já foi procurada inclusive por emissoras de televisão para tratar de alguns 

dos projetos.  

Resumidamente, os principais projetos mencionados por ela foram: “Congadeiros”, 

financiado pelo Fundo Estadual de Cultura com a produção de um documentário sobre as 

congadas na região; o “Fala Terreiro”, com bolsa da FUNARTE (Fundação Nacional de 

Artes), objetivando analisar as influências das comunidades de terreiros nas manifestações 

populares de São João del-Rei – folias e congados; e o “Ponto de Memória”, financiado 

pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) e voltado para realização de oficinas de 

dança (contemporânea e de Orixás), teatro, percussão, canto, capoeira e afro-memórias 

(confecção de biojoias e estamparia), “a ideia era começar com corporeidade para 

desencadear essa questão da estética afro-brasileira”41. Este último projeto foi aberto à 

comunidade em geral, sendo que algumas oficinas foram oferecidas em escolas. Mãe 

Celina planejava, para 2016, vender parte do que foi produzido –biojoias e estamparia- no 

intuito de angariar recursos para o terreiro. 

Há uma preocupação clara com a “questão da memória do negro local”, como ela 

coloca.  

 

Quem são eles? Qual o nome deles? Isso é uma dificuldade que eu tenho. Então 
isso me incomoda. Eu tenho perseguido isso nesses projetos culturais que eu 
tenho feito e não fechei ainda. E eu pretendo começar a fazer isso. Ou seja, dar 
nome a essas pessoas. Que moraram aqui, contribuíram pra cidade, morreram e 
que... Não tem um retrato, não tem um nome, não tem isso, não tem aquilo. 
Entendeu? De alguma forma, eu quero isso42.  

 

                                                      
39 Fui convidada a fazer parte desse grupo no princípio de 2016, passando, a partir de então, a estar ciente 
também das discussões e necessidades internas na casa. 
40 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
41 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
42 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
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Essa preocupação social acaba se apresentando também em outras instâncias do 

terreiro, para além dos projetos. A preocupação em tornar as festas abertas ao público em 

representações da cultura popular brasileira é um bom exemplo. Para o ano de 2017, mãe 

Celina pretende trazer para a festa dos pretos-velhos, além da já tradicional presença de um 

terno de congado, um grupo de jongo. “Eu acho que enriquece muito. E acaba sendo assim, 

uma coisa meio espetacular. Porque quem vai ali assistir, vê uma infinidade de coisas pra 

extrair. Quem tá ligado na cultura popular, vê ali uma riqueza de coisas”43. 

Atualmente as giras e festas não têm ocorrido com frequência específica por uma 

série de fatores, dentre eles: a ausência de tempo; dificuldades financeiras, já que 

principalmente as festas maiores demandam um gasto alto; e questões de saúde (mãe 

Celina, por exemplo, passou por uma cirurgia no joelho há pouco tempo, o que acarreta 

dores consideráveis em função da postura após horas trabalhando com sua preta-velha). Ao 

ser questionada acerca das giras de umbanda para preto-velhos, que anteriormente 

ocorriam quinzenalmente, mãe Celina comenta que as celebrações da umbanda tem sido 

reduzidas e eles tem se dedicado um pouco mais ao desenvolvimento da jurema sagrada. 

Ela chama a atenção para o fato de que há, também na jurema, a presença dos pretos-

velhos. Eles aparecem como mestres da jurema, de forma bastante semelhante à umbanda.  

No que diz respeito às consultas particulares, mãe Celina expõe que elas são 

realizadas usualmente para jogo de búzios. Elas são cobradas e atraem público variado. 

Um perfil de consulente que ela tem visto crescer neste caso são os universitários. Ela 

menciona, contudo, que eles raramente permanecem ou retornam, alegando dificuldades 

financeiras ou ausência de tempo. A respeito desse grupo ela salienta ainda que tem um 

certo cuidado quando eles começam a se interessar em participar mais das celebrações da 

casa, “porque [eles] tem uma tendência a querer fazer com que a coisa gire em torno 

daquilo que eles acham certo”44.  

Anteriormente havia consultas gratuitas com entidades da umbanda, mas hoje elas 

são menos comuns. Quando ocorriam, as entidades mais procuradas eram os pretos-velhos. 

Nesses casos, bem como nas giras e festas para orixás, ela menciona que o público é 

bastante diversificado, tanto em termos de classe social quanto de faixa etária.   

Quando indagada sobra a realização de sacrifícios de animais, a mãe-de-santo 

afirma: “o candomblé não funciona sem o sacrifício”. Foi esse um dos únicos motivos de 

conflito com a vizinhança, em função do caso anteriormente mencionado de colocação dos 

                                                      
43 Entrevista concedida por Celina Batalha a Lívia Lima Rezende, em 2 de junho de 2016. 
44 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
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restos de animais sacrificados nas proximidades. Atualmente mãe Celina se mostra 

bastante satisfeita ao mencionar que “a gente tá bem incorporado”. Ela acrescenta: “Agora 

a gente tá começando a ter um pouco, que nunca aconteceu, de vizinhos indo lá. Foi um 

casal noutro dia, outro dia foram dois rapazes. Mas isso é... Acho que muito tímido pra 

dizer que tão participando”45.  

Por fim, a respeito do futuro do terreiro e da religião, a mãe-de-santo inicialmente 

diz:  

 

Isso é uma coisa que eu tenho falado muito, até essa semana eu fiz uma atividade 
lá e tava com os filhos mais velhos da casa e eu falei pra eles: ‘Olha, eu sou mais 
velha, a tendência natural é que eu morra na frente de vocês, e vocês tem que 
liderar isso pra, pra casa continuar de alguma forma’. Também se não for pra 
continuar não é pra continuar. Acabou ali. Eu fui embora encerrou ali a história 
daquela casa46. 

 

Em seguida franze um pouco o cenho e acrescenta:  

 

Agora assim, eu sinto uma dificuldade muito grande das casas de candomblé 
principalmente estarem se mantendo pela questão financeira. A falta de apoio 
mesmo. [...] A manutenção é muito difícil. Assim, conciliar a vida das pessoas 
também... Antigamente se recolhia sei lá, meses, três meses recolhia. Quem que 
vai ficar recolhido três meses sem trabalhar? Hoje em dia é vinte e um dias e 
olhe lá. Recolhido mesmo fica sete e quatorze de preceito. Então os mais 
tradicionais acham isso [...] um absurdo. Então assim, muita coisa ela foi 
adaptada e vai continuar se adaptando. Mas assim, eu falo pros meus filhos o 
seguinte. Gente, agarra com isso que tá ali, porque a essa tradição, essa história 
ela precisa ser mantida47. 

 

Cabe destacar somente um último ponto que mãe Celina mencionou acerca do 

futuro do terreiro no desenrolar da entrevista. Planeja-se, seguindo sugestão da casa matriz 

no Rio de Janeiro, criar uma composteira dentro do terreno, com o intuito de realizar todos 

os despachos ali para transformação em adubo, evitando assim eventuais conflitos com 

outras pessoas e com o ambiente. Atualmente já há uma preocupação de colocação 

somente de itens orgânicos, independente do local.  

 

Foto 2: Quarto dos pretos-velhos na Associação Afro-Brasileira Casa do Tesouro 

                                                      
45 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
46 Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
47Entrevista concedida por Celina Batalha Correa a Lívia Lima Rezende no dia 19 de dezembro de 2015. 
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Fonte: Fotografia da autora 

 

Foto 3: Festa dos pretos-velhos de 2016 com a presença de congadeiros. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

3.2      Mãe Leila Maria Rodrigues 

 

Leila Maria Rodrigues, nascida em São João del-Rei, em dois de junho de 1946, é 

mãe-de-santo de dois terreiros atualmente: o primeiro localizado em um bairro de classe 

média e alta –Vila Marchetti, na Rua Padre Sacramento, 297 em São João del-Rei e o 

segundo na cidade de Resende Costa (cerca de trinta e sete quilômetros de São João del-

Rei). Mãe Leila, como é chamada por todos na região -inclusive por noras, genros e netos-, 
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sempre me recebe com um sorriso tímido e uma oferta de lanches generosos. Canecas de 

café com o líquido quase até a borda e pedaços de bolo nada modestos. Ela é dona de casa 

e, atualmente, se dedica exclusivamente “ao lar e a vida espiritual”. Já trabalhou em fábrica 

de tecidos e em casas de família. Indagada acerca de sua escolaridade, responde: “Ah 

minha filha... Eu tive isso não. Hoje dizem quinta série, né? Mas antigamente falavam 

quinto ano”48. 

Encontrei mãe Leila e seu terreiro após contato inicial com uma de suas filhas e 

genro num evento na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), durante um 

sábado à tarde, três de outubro de 2015, em que o grupo “Voz dos ancestrais” realizou a 

exibição do filme “Eu aprendi macumba”, de Rafael Teodoro, uma mesa redonda com 

debate sobre a descriminalização da cultura negra e roda de jongo ao final. Na ocasião mãe 

Leila estava presente com filhos e netos, além de vários outros representantes de terreiros 

de São João del-Rei. Posteriormente, durante as entrevistas, ela mencionou que sempre 

procura participar de eventos ou encontros de terreiros: “Então quando tem alguma coisa 

assim, que me convida eu gosto de ir mesmo, sabe? É, de cabeça erguida, não tem nada a 

esconder não”49. 

As primeiras entrevistas ocorreram na pequena e decorada sala de TV da mãe-de-

santo, acompanhadas com curiosidade pelas crianças da família e pelo cachorro vira-lata 

Cigano. O terreiro, ou “tendazinha” como prefere denominar mãe Leila, fiel adepta dos 

“inhos” e “inhas”, funciona em uma pequena casa nos fundos do terreno, que ainda conta 

com outras pequenas casas de familiares, galinheiro e horta. A tenda foi o local escolhido 

para as últimas conversas, mais tranquilas e reservadas.  

A despeito de não ser o local de realização das consultas e rituais, a sala de TV de 

mãe Leila não deixa a desejar em termos de imagens e decoração. São santos e santas, 

muitos panos e cortinas coloridas, tapetes, além de fotografias da família e imagens de 

pretos-velhos. O aroma de fumaça vindo do fogão a lenha é uma constante, comumente 

materializado em cinzas que recobrem os pés da entrevistada quando se chega de surpresa. 

Silêncio é uma verdadeira raridade no local, onde sempre há crianças jogando bola ou 

correndo no quintal e nos ambientes internos. O cacarejo das galinhas também oferece 

fundo musical  incessante. Conversas em outros cômodos ao som de músicas variadas 

ainda podem ser ouvidas em alguns momentos.  

                                                      
48Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
49Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
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De estatura baixa e profundos olhos esverdeados que me encaram com firmeza 

durante as entrevistas, mãe Leila fala rápido e faz muitos gestos. Sempre cuidadosa com a 

aparência e com a casa, ela parece dar uma pincelada de humildade a tudo que diz, quiçá 

por isso o emprego constante dos diminutivos. Viúva e mãe de treze filhos (nove “de 

útero”, como diz ela, e quatro de criação) e trinta e dois netos e bisnetos, a mãe-de-santo 

pode ser certamente considerada a matriarca da família. Conforme mencionado 

anteriormente, ela é chamada de “mãe” por todos os familiares, amigos e conhecidos, 

demonstrando claramente a sobreposição da função religiosa sobre os demais laços 

afetivos. Mãe Leila afirma ser descendente de escravos que trabalharam em fazendas na 

região de Ritápolis, próximo a São João del-Rei. São várias as narrativas sobre o assunto, 

especialmente acerca da avó, escrava descendente de índios mato-grossenses e parteira na 

região:  

 

O primeiro parto que ela fez ela tinha quatorze anos, sem ela nunca tinha visto. 
Então acho que é um dom de Deus mesmo, né? Que vem. Aí pronto, minha filha, 
ela passou a ser a parturente, fazia chá, fazia reza, fazia as orações pro povo tudo 
lá. [...] e dizem que era uma negra assim bonita, porque ela tinha uma pela muito 
lisa, bem escura, os dentes muito bonitos, os olhos muito azuis50.   

 

Grande parte dos “causos” contados por mãe Leila é sutilmente romanceada, 

apresentando tênues doses de poesia. São aspectos que, a despeito de serem verídicos ou 

não, permitem alcançar meandros da história muitas vezes ignorados nos livros didáticos.  

 

3.2.1  Religiosidade 

 

As narrativas da vida da mãe-de-santo, sobretudo aquelas relacionadas a seus 

antepassados, são permeadas por personagens que remetem às entidades umbandistas de 

maneira geral. Um tio que “era um preto-velho escrito”; a avó parteira e benzedeira que 

“além de ser escrava era índia”, e gostava tanto “do mato” que fugiu certa vez (levando 

consigo uma das filhas, mãe de mãe Leila) “e se juntou perto duns ciganos lá, eles a 

ajudaram”; e a tia que mantinha os costumes do período da escravidão (cachimbo, 

utensílios para cozinhar e comer)51. 

Ao ser inquirida acerca de sua religião, mãe Leila responde prontamente: “Para ser 

sincera, eu me considero católica”. E em seguida ameaça titubear: “é uma católica assim 

                                                      
50Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 29 de julho de 2016. 
51 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 29 de julho de 2016. 
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[fazendo gestos de hesitação]... né?”. Mas termina reforçando e reafirmando que: “nascida 

em uma família católica, eu fui criada nessa religião. Quando recebi o primeiro mensageiro 

era muito menina, continuei a me dedicar ao lado espiritual, mas sempre com a minha 

fé.”52 Esse comentário oferece três interessantes elementos para análise. Primeiramente, a 

ausência da menção à umbanda. Mãe Leila, mãe-de-santo de dois terreiros de umbanda há 

mais de trinta anos sequer menciona explicitamente a religião ao ser inquerida. Em 

segundo lugar, a semelhança nítida entre a resposta dada e a fala de outras pessoas, 

também praticantes da umbanda, apresentadas no filme Santo Forte (1999) de Eduardo 

Coutinho53. Por fim, a percepção gerada de que há uma separação nítida entre a umbanda 

(inferida como o “lado espiritual” mencionado pela entrevistada) e a “minha fé”, marcada 

pela presença da conjunção adversativa mas. Tal ruptura, contudo, não inviabiliza que 

ambas as religiões estejam presentes e sigam caminhos paralelos em sua vida.  

Um excelente comentário para essa fala de mãe Leila pode ser encontrado em 

Anderson de Oliveira, ao analisar a apropriação do catolicismo pelos escravos, mais 

especificamente, sua participação em ritos católicos e não católicos de maneira 

concomitante: “essa ambivalência não significou incompatibilidade. Era possível acreditar 

em Nossa Senhora do Rosário e acreditar em divindades do panteão africano, sabendo que 

elas mantinham suas respectivas identidades” (OLIVEIRA, 2008, p. 34-35, grifo nosso). 

Dessa forma, a fé católica de mãe Leila não inviabilizou que ela se envolvesse com a 

umbanda – e essa postura se mantém há décadas. As religiões não são excludentes, pelo 

contrário, ela deixa entrever em diversos momentos o quão complementares elas podem 

ser. Catolicismo e umbanda caminham juntos em sua vida.  

Outros indícios disso seriam: a presença na entrada da casa, por exemplo, de telhas 

pintadas com a imagem de São Jorge e São Miguel (ressaltando a importância de ambos 

tanto para o catolicismo quando para a umbanda) exatamente ao lado de outra com a 

representação de Iemanjá; sua emoção ao narrar a participação como convidada especial na 

festa de São Benedito em São João del-Rei e em Aparecida do Norte54 (quando 

permaneceu no altar, cumprimentando os demais participantes e acolhendo os grupos de 

                                                      
52 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
53 Alguns exemplos: senhora Taninha: “sou católica apostólica romana [...] e umbanda”. (COUTINHO, 1999, 
grifo nosso); senhora Heloísa: “eu sou espírita, agora na minha abertura do meu terreiro eu rezo pai nosso, 
ave maria, sabe, a gente tem a nossa oração, tudo direitinho. Mas eu sou espírita. ” (COUTINHO, 1999, grifo 
nosso); ou senhora Quinha: “Eu sou católica, mas eu acredito nas almas. ” (COUTINHO, 1999, grifo nosso). 
54 Ocasião em que fretou um ônibus para levá-la junto com sua família e alguns frequentadores do terreiro 
com o intuito de assistir as celebrações.   
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congado); e as suas visitas à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, também em Aparecida, 

São Paulo.  

Cabe emitir ainda um breve comentário acerca da presença dos orixás em sua vida. 

Uma fala de mãe Leila deixa entrever a sutileza das aproximações realizadas entre santos 

católicos e orixás: “eu não sei que [...] poder é esse que, Jesus de Narazé deu, que Oxalá 

deu pra ele.”55 Não há neste caso, como outrora defendido por Bastide (1983, p.183), 

simples analogia ou equivalência entre as divindades. Ocorre de fato uma identificação 

entre as figuras de Jesus e de Oxalá.  

A trajetória de mãe Leila na umbanda começou cedo, quando ela tinha cerca de 

dezessete anos e estava grávida de quase nove meses de seu segundo filho. Conforme 

narra, ela perdeu a consciência sobre seu corpo por volta das dezenove horas da noite de 

um dia e só voltou a recobrá-la na manhã seguinte, por volta de sete da manhã. Na ocasião 

sua irmã solicitou auxílio a um senhor kardecista, seu Carlota, que morava na vizinhança, 

para auxilá-las:  

 

Ele me colocou lá no meu quarto deitadinha, falou que não era pra mexer não. Aí 
no outro dia ele apareceu na minha casa e falou pra mim, que eu tinha esse dom 
e que eu tinha que praticar mesmo, mas ainda levou anos pra eu me converter. 
Não entendia mesmo. Mas aí passava, passava tempo, aparecia. Eles [os 
mensageiros] vinham mesmo.56  

 

Importante ressaltar brevemente a escolha do termo converter, indo, de certa forma, 

ao encontro do que foi colocado acerca da religião professada. Mesmo após o momento da 

primeira incorporação tardou um tempo até que mãe Leila decidisse se dedicar “ao lado 

espiritual”.  

Após várias situações de incorporações abruptas e de momentos complicados na 

vida (em suas palavras: “tava passando muitos trabalhos”), mãe Leila decidiu buscar 

novamente o auxílio do seu Carlota, que a havia ajudado anteriormente. Ele lhe afirmou 

que caso ela não começasse a se dedicar ao desenvolvimento espiritual seus problemas e 

dificuldades se agravariam.  Foi então que começou a frequentar o centro kardecista. Ao 

ser inquerida sobre a reação da família a essa decisão, mãe Leila redarguiu: “Minha mãe 

recebeu muito bem, ficou muito feliz” e ainda deu uma pincelada de poesia a toda essa 

alegria da mãe – “católica mesmo, praticante mesmo”, cantora no coral da igreja e antiga 
                                                      

55 Trecho da da seguinte passagem concedida em entrevista de Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende 
no dia 8 de janeiro de 2016: “Aí ele pegou e falou até hoje eu não sei que mágica que ele fez que poder é esse 
que, Jesus de Narazé deu, que Oxalá deu pra ele”, referindo-se à atuação do responsável pelo centro 
kardecista que frequentou durante seus primeiros contatos com o espiritismo. 
56 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
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representante do papel de Verônica em uma tradicional procissão na Semana Santa de São 

João del-Rei57-:  “ela falou que quando ela tava grávida ela tinha sido avisada disso”58. 

Segunda conta, quando descobriu que estava grávida, sua mãe ficou um pouco triste,  

 

Aí ela disse que um senhor, que ele trabalhava de mecânico, até na antiga 
rodoviária, no terminal turístico. Aí que ela entrou, ele: ‘Ah! A senhora não tá 
bem não, a senhora tá triste? A senhora tá esperando uma menina e essa menina 
vai fazer muitas coisas, vai ajudar muitas pessoas. E a senhora também’.

59 
 

De fato foi o que ocorreu. Mãe Leila conta que durante muito tempo cuidou de sua 

mãe com o auxílio direto dos “mensageiros”60, que indicavam medicamentos e tratamentos 

alternativos. A ajuda dos mensageiros também foi estendida aos cuidados com os filhos, 

que em suas palavras repletas de orgulho: “não gastaram médico mais”. Além disso, as 

terapias sugeridas e conduzidas pelos mensageiros passaram a ser oferecidas a outras 

pessoas: 

 

Da terra mesmo, se é pra um médico, se tem que procurar a medicina lá é uma 
coisa, agora se for do lado espiritual, a gente dá uma mãozinha, desocupa o lugar 
pra outros que estão precisando também, principalmente na UPA [Unidade de 
Pronto Atendimento].

61 
 

Após algum tempo trabalhando no centro, mãe Leila decidiu se afastar: “Como é 

kardecismo lá você não pode trabalhar com seu lado esquerdo62, você pode trabalhar era só 

a linha branca. E aí, o meu outro lado estava reclamando... [...] também queria manifestar. 

Queria se soltar.”63 A despeito da intenção inicial de desenvolver suas entidades de 

esquerda, a futura mãe-de-santo terminou deixando de frequentar centros ou terreiros por 

um tempo.  

                                                      
57 Há, na semana de São João del-Rei a tradicional “Procissão do enterro” que ocorre às sextas-feiras santas. 
Nela vários fiéis trajam roupas e representam cenas no Antigo e Novo Testamento. Dentre elas, há a 
representação da passagem em que Verônica teria limpado o rosto de Cristo durante seu trajeto até a 
crucificação. Neste momento ela apresenta à plateia o tecido com os traços do rosto de Jesus formados por 
seu sangue e canta. Trata-se de uma posição de muito destaque, normalmente reservada a uma cantora beata, 
com talento vocal reconhecido. 
58 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
59 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
60 “Mensageiros” é o termo usualmente adotado por mãe Leila para se referir às entidades ou espíritos que 
recebe, por isso ele será usado ao longo do texto sobre ela.  
61 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
62 Mãe Leila se refere a entidades do lado esquerdo como as da quimbanda, aquelas que se ocupam da defesa. 
Ela argumenta que é essencial desenvolver tanto as entidades de esquerda quanto às de direita para garantir 
um equilíbrio.  
63 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
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Seu retorno ocorreu graças a duas de suas filhas que passaram a trabalhar, sem o 

conhecimento da mãe, na Tenda Espírita Pai Joaquim de Angola, uma das mais 

tradicionais de São João del-Rei durante as décadas de 1970 e 1980. Desconfiada do 

comportamento das filhas, mãe Leila acabou confirmando suas suspeitas após uma 

conversa com as mesmas. Na época ela estava tendo fortes dores em um dos pés, sem que 

nenhum médico descobrisse as causas, “quando vê, um mensageiro meu apareceu, falou 

que é porque eu estava desobedecendo a lei... [...] eu estava com narizinho em pé, aí eles 

baixaram meu narizinho”64. Aproveitando o fato de as filhas já estarem frequentando a 

Tenda de Pai Joaquim, mãe Leila decidiu inquirir se poderia participar do próximo 

batismo65. Tendo sido aceita, o pai-de-santo, seu Toninho, foi o responsável por “fazer sua 

cabeça” na cachoeira em oito de dezembro (dia dedicado a Oxum, sua Orixá principal) de 

1978, junto com as filhas66.  

Nesta Tenda, mãe Leila permaneceu durante dez anos, trabalhando às segundas, 

quartas e sextas a partir das dezenove horas e trinta minutos: “No toco lá, né? Porque meu 

mensageiro, meu Pai [José do Congo] era muito procurado então chegava lá tinha aquela 

fila de pessoas. Durante dez anos só tive duas faltas.” A despeito de ser uma entidade 

muito procurada, o Pai José do Congo não é o único mensageiro de mãe Leila. Ela também 

trabalha com seu Zé Pilintra, Dona Sete, caboclo Sete Flechas, doutor Bezerra de Menezes, 

além de erês (as crianças), baianos e outros. A emoção e nostalgia da mãe-de-santo ao 

compartilhar as histórias da Tenda Pai Joaquim de Angola são tangíveis. Ela repete 

diversas vezes, como para dirimir  qualquer dúvida que possa emergir:  

 

[...] foram dez anos muito bons, muito maravilhosos, muito bons, muito 
gratificantes mesmo. [...] Lindo, maravilhoso. [...] Sinto uma saudade! Se fosse 
pra eu começar tudo outra vez lá, estava começando. Muito maravilhoso, eu 
sinto muito lá estar abandonado do jeito que está...67     

 

O vínculo com a Tenda Pai Joaquim ultrapassou as fronteiras espirituais e mãe 

Leila acabou se casando com o senhor que viria a ser o presidente do terreiro. Ao longo do 

                                                      
64 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
65 O termo “batismo” aparece em alguns momentos da conversa, alternado por “fazer a cabeça”.  
66 Cabe uma nota referente a uma das narrativas de mãe Leila acerca da filha: “tem uma que com cinco anos 
ela já dava consulta com preto-velho. [...] Coitezinho dum lado, cachimbo do outro.”   
67 Conforme mencionado anteriormente, a Tenda Espírita de Angola funcionou no bairro Caieiras, ao que 
tudo indica, até 2013 aproximadamente. Após a morte de Seu Toninho o terreiro foi mantido por Dona 
Maria, sua esposa. Com o seu falecimento as atividades prosseguiram com os filhos do casal, até seu 
encerramento. A casa permanece lá, com as indicações da tenda. Alguns vizinhos comentam que há, 
eventualmente, limpeza do local, mas até o momento os rituais não foram retomados. Entrevista concedida 
por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016.  
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período em que esteve atuando lá, mãe Leila atendia algumas consultas particulares em 

casa, principalmente com a Dona Sete. O atendimento em casa era proibido segundo as 

normas do Pai Joaquim: “Só que eu conversei com ele [o responsável pelo terreiro]. Eu 

falei pra ele assim: ‘Antes deu vir pra cá eu já, eu tenho essa missão. Eu não estou 

atrapalhando a clientela aqui...’. Atendia muito pouco também, porque eu tinha criança 

pequena”. Foi ainda durante este período que ela foi “coroada mãe-de-santo”, 1984. 

Acerca desse evento, mãe Leila não quis entrar em detalhes, mencionando apenas que:  

 

Aí já foi um orixá que fez isso comigo, no Rio de Janeiro. Lá, do início... Depois 
eu terminei, o segundo passo já foi na terra santa, terra dos mortos, e depois 
terminou a última aqui. Mas não foi eu não, foi um mensageiro que falou que 
[...] já estava na hora. Já estava na hora deu ser coroada.

68 
 

Após dez anos na casa, mãe Leila decidiu se afastar novamente. Seu desligamento 

da tenda coincidiu com o período em que seu Toninho adoeceu e com uma demanda maior 

de cuidados por parte de familiares (cuidados com a mãe, casamento de uma das filhas, 

nascimento de netos).  

A respeito de ter se tornado mãe-de-santo e estabelecido sua própria tenda, mãe 

Leila aponta o aumento das responsabilidades como maior diferença. Além dessa mudança 

ela só comenta, com um sorriso largo, a alegria de se sentir mãe de muitos filhos: “uma 

chocadeira em pé”, segundo ela. Não acredita que haja grandes transformações em sua 

vida e mantem seu jeito humilde de defender ser “igual aos outros médiuns”.  

Retomando a questão dos mensageiros com quem mãe Leila trabalha com mais 

frequência, ela afirma que as sensações experimentadas após as consultas variam muito de 

acordo com os tipos de trabalho. Eventualmente ela sente dores nas costas ou na cabeça e 

um pouco de cansaço físico ou mental. Ela salienta que “também a idade, também os 

janeiros já estão aí, né minha filha?”. De modo geral, ela agradece incessantemente o 

“dom” que recebeu. Sua única ressalva é resumida por ela mesma: “você não é dona de 

você mesmo”. Ela relata que já “perdeu” vários compromissos em função das consultas: 

“Mas não perdeu, né? Porque se a gente estava ali. [...] A gente estava numa missão. 

Porque é muito bom a gente fazer uma missão de amor e caridade, né? E humildade”69. 

No que tange às entidades, é interessante mencionar os trânsitos e diálogos que 

ocorrem entre as mesmas. Dona Sete, por exemplo, chegou a mencionar que já recebera o 

auxílio do caboclo Sete Flechas para solucionar questões espirituais de consulentes. Ela 
                                                      

68 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
69 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
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também fez questão de me contar, em mais de uma ocasião, alguns detalhes acerca da vida 

dos pretos-velhos enquanto ainda viviam na terra, no Brasil, salientando que eram detalhes 

da vida cotidiana desconhecidos pela maioria das pessoas. Seu Zé Pilintra, durante gira em 

sua homenagem usou alguns termos que são normalmente associados aos pretos-velhos, 

como kalunga70 –para se referir ao cemitério.  

Ainda sobre seu Zé Pilintra, cabe mencionar que a gira em sua homenagem, 

realizada no terreiro de mãe Leila, ocorre anualmente entre a quinta e a sexta-feira santas 

da semana santa católica. No ano de 2016 cerca de cinquenta pessoas estiveram no local, 

entre frequentadores, médiuns e consulentes. Novamente o sincretismo entre o catolicismo 

e a umbanda se faz presente. Costumes cristãos são apropriados, uma vez que depois da 

virada da meia-noite para a sexta-feira da Paixão não é permitido comer carne vermelha no 

terreiro, sendo servidos somente peixe e outros acompanhamentos. Tampouco é autorizado 

o toque dos atabaques. O mesmo não se pode dizer com relação à ingestão de bebida 

alcoólica, uma vez que há o oferecimento de cachaça por parte da entidade (para 

“limpeza”, segundo seu Zé).  

Quando inquirida sobre como resumiria as principais características de cada 

entidade (preto-velho, caboclo, exu e erê) de forma geral, mãe Leila levanta uma questão 

interessante acerca dos pretos-velhos. Ela os descreve como tranquilos e caridosos 

(qualidades comumente atribuídas a eles), “os tenho assim, como um anjo de Deus, um 

anjo que Deus mandou pra terra71”. Acrescenta, contudo, que são “bem enérgicos e 

exigentes. Sabe? Igual aquele ponto, Cipriano é bom mas tá doente dá remédio, se não tá, 

mete o pau”72. Sobre os exus e pombagiras ela menciona a sinceridade e objetividade, além 

de manterem uma atitude “olho por olho, dente por dente”. Mãe Leila, todavia, observa 

com carinho que Dona Sete foge um pouco a essa regra. Em sua descrição, ela é muito 

meiga e solidária, sem perder seus traços de força e determinação. Com relação aos 

caboclos, ela os associa à limpeza, à retirada de empecilhos e impedimentos. Por fim, cita 

as crianças como forças muito poderosas a despeito de seu jeito “sapequinha”.  

Buscando um resumo de sua experiência, seu vínculo com a religião, questionei o 

que seria a umbanda para ela. Ela responde com uma análise histórica da importância da 

umbanda como um gancho que lhe permite acessar seus antepassados escravos. E é a partir 

                                                      
70 Kalunga é palavra de origem bantu que normalmente se refere à passagem para o mundo dos mortos, dos 
espíritos.  
71 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 29 de julho de 2016. 
72 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
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desse acesso à memória escrava que ela, de certa forma, explica o amor que lhe parece 

inerente à religião.  

 

Olha, a umbanda, eu considero a umbanda assim uma, é... É porque os negros, 
né? Como eles não poderiam frequentar uma igreja, como eles não poderiam 
estar no meio do povo deles, que eles estavam muito longe, então eles tinham 
aqueles ritual, ali à noite, nas senzalas, né? Aqueles cantos, orações, então 
juntava saudade, com amor, com tudo. Eu tenho a umbanda como assim, o amor, 
sabe? Um amor, uma coisa assim, como assim uma coisa que te abraçasse assim, 
abraçasse um filho [fazendo gestos de abraçar bem forte]. Eu tenho a umbanda 
como um conjunto: de amor, união, fé, caridade, então eu vejo a umbanda assim, 
muito nos antepassados, a umbanda é tudo de bom, muito amor e caridade.

73 
 

Mãe Leila relata não se recordar de situações discriminatórias endereçadas 

especificamente a ela, enquanto mãe-de-santo umbandista, afirma, porém, que sente certo 

preconceito com as religiões afro-brasileiras e entre as mesmas. Relata que “às vezes 

aqueles mesmos que procuram, muito discretamente, muito debaixo dos panos, costumam 

desfazer, fazer gracinha, principalmente se estão perto dum público, das pessoas, né? Que 

a pessoa não quer que descubra, ela pode até discriminar sim.”74 No que diz respeito ao 

preconceito dentro das religiões, ela menciona uma forte desunião, em que ocorrem 

situações de um pai ou mãe-de-santo se julgar melhor que os demais.  

 

3.2.2   Tenda Pai José do Congo 

 

Conforme mencionado anteriormente, a Tenda Pai José do Congo (a “tendazinha” 

como é carinhosamente chamada por mãe Leila) funciona desde 1980 no  terreno dos 

fundos da casa da mãe-de-santo. A construção é pequena, lembrando, por fora, as casas 

comuns em desenhos de crianças – paredes, telhado em forma de “v” invertido, porta na 

frente e janela na lateral. Na descrição dela:  

 

eu fiz bem assim, simplesinho, bem tamanho pequeno só pra mim, cambono e a 
pessoa que fosse ali, né? Então não fiz assim pra fazer trabalhos assim, mas 
acabou que ali virou um coração de mãe, cabem cem, duzentas pessoas. Não sei 
como aquilo, não sei como se transforma.

75 
 

O interior do espaço conta com diversos altares, onde as imagens de pretos-velhos, 

ciganos, caboclos, santos, exus, pombagiras se misturam. O aroma é de incenso e velas, 

                                                      
73 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
74 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
75 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
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mesmo nos dias em que estes ainda não foram acessos. Tudo é sempre muito limpo e 

arrumado. No centro da tenda estão dispostas uma poltrona maior, em frente ao altar 

principal, outra poltrona em frente a esta e outras duas nas laterais. Percebe-se claramente a 

preocupação com o conforto, já que todas aparentam ser bastante cômodas. Há cortinas, 

tecidos sobre as poltronas e sob os altares, além de um tapete felpudo no chão. O vermelho 

e o branco dominam o recinto, mas mãe Leila afirma que costuma alternar o vermelho com 

o azul.  

 

 

Foto 4: Interior da Tenda Pai José do Congo 

 
Fonte: Fotografia da autora 

 

Do lado de fora existe um salão mais espaçoso, com diversos sofás. É lá que os 

consulentes aguardam sua vez de serem atendidos. O salão é todo aberto nas laterais, 

permitindo que, no caso de afluxo de um número maior de pessoas, elas possam se 

acomodar também nas escadas e na horta que rodeia o local. Neste espaço também 

encontra-se um grande pedra, onde são realizados alguns trabalhos, especialmente os de 

limpeza espiritual.  
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Foto 5: Entrada da Tenda Pai José do Congo 

 
Fonte: Fotografia da autora 

 

Na Tenda realizam-se trabalhos de umbanda e quimbanda. Mãe Leila trata as duas 

como dois lados distintos de uma mesma religião, que sempre devem caminhar juntos, no 

intuito de manter o equilíbrio da casa e do médium. A umbanda seria o lado direito e a 

quimbanda o esquerdo, voltado para a defesa. Ao ser questionada se era necessário manter 

ativos esses dois pólos, ela responde: “Tem. Como nós temos direita e esquerda.” 

Ocasionalmente os trabalhos da esquerda exigem sacrifícios de animais, ao que mãe Leila 

afirma: “Sinceramente, eu não gosto”, e reforça que eles nunca são feitos na Tenda, mas 

nas matas. São realizados com o propósito de defesa, “fechar o corpo”.  

Durante as giras, não há ordem rígida para os pontos cantados. Normalmente elas 

são dedicadas a uma entidade específica, que incorpora no momento em que seu canto é 

entoado. Alternam-se cantos para caboclos, pretos-velhos, saudações aos orixás e outras 

entidades. Interessante mencionar que alguns dos pontos cantados que havia escutado em 

mesas rasteiras do terreiro de mãe Celina são entoados nas giras de umbanda de mãe Leila, 

normalmente dirigidos aos caboclos.  

Mãe Leila foi a responsável pelo batismo de muitas pessoas, ela estima possuir 

mais de trezentos filhos-de-santo, sendo que a maioria continua a frequentar suas giras. 

Alguns, inclusive, já têm seus próprios terreiros, mas continuam a prestigiá-la. Suas giras 

não ocorrem com regularidade semanal ou mensal, elas acontecem eventualmente. 

Segundo ela “porque aqui é assim, tem hora pra começar mas não tem hora pra acabar. 
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Tem dia que é dez, onze horas tá lá. Da manhã!”. E mãe Leila não se contenta em 

organizar e presidir a gira,  

 

porque isso aí assim também você quer dar uma alimentação pra todo mundo, 
não deixar o pessoal com fome, [...] e vem muitas pessoas de fora. Aí, de vez em 
quando, um dorme, aí você vai olhar tem um dormindo ali, eu acabo servindo 
almoço pra eles, que eles vem de fora, coitados. Tem criança, tem cadeirante 
também. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito horas de viagem.

76 
 

Atualmente, ela atende consultas particulares de segunda a sexta. Todas as vezes 

em que estive no terreiro havia no mínimo duas pessoas aguardando para receber os 

conselhos dos mensageiros, e os trabalhos costumam atravessar a noite, sendo concluídos 

às quatro ou cinco horas da manhã, às vezes até mais. Presenciei várias situações em que 

uma única consulta tardou mais de quatro horas e absolutamente nenhum dos consulentes 

que aguardava sua vez emitiu qualquer reclamação.  

Com vasta experiência no atendimento de consultas, mãe Leila diz não reconhecer 

um perfil principal dentre as pessoas que a procuram. Gente de toda classe social e idade, 

com inquietações e pedidos de ajuda: “procuram assim pra união e muito pra saúde”. O 

preto-velho é “mais assim pra saúde, saúde, outra hora problemas familiares também. De 

filhos assim...”. Mas atualmente os mais procurados são os mensageiros da esquerda, Dona 

Sete e seu Zé Pilintra. As consultas são cobradas: “cobra a consulta, porque os materiais 

são todos meus”. Ela comenta que busca muito material em São Paulo e até em Belém do 

Pará, além de adquirir alguns em São João del-Rei mesmo. Com relação aos consulentes, 

os homens, atualmente, são maioria. Suas visitas estão usualmente relacionadas à tentativa 

de solucionar conflitos amorosos. Por fim, em termos de classe social, mãe Leila afirma 

somente que pessoas de classe mais alta normalmente requerem um pouco mais de 

privacidade, contudo, “usam com uma naturalidade e são entendidos, aí que você vê [...] 

que são frequentadores mesmo”77. 

Atualmente, mãe Leila não tem realizado giras semanais dedicadas a qualquer das 

entidades. Ela organiza, contudo, grandes festas anuais para as mesmas. Os rituais são 

muito centrados na figura da mãe-de-santo. Os filhos-da-casa permanecem no interior do 

congá, puxando e entoando os pontos cantados sem ordem específica. Normalmente a 

primeira entidade a incorporar é aquela a quem a festa é dedicada. Posteriormente, outras 

entidades podem se apresentar. Há uma fartura enorme de comidas e bebidas, sendo quase 

                                                      
76 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
77 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
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tudo preparado pela própria mãe Leila, e o número de pessoas que participa também é 

muito grande. As festas começam muito tarde, já de madrugada e terminam, muitas vezes, 

na manhã ou na tarde do dia seguinte.  

Quando indagada acerca do futuro que ela enxerga para a tenda, mãe Leila diz que: 

“tenho um pressentimento que alguém meu vai dar continuidade”. Porém, acrescenta que, 

caso ninguém o faça, ela não se importaria. “Vocês não são obrigados a continuar a dirigir 

nem nada, dar sequência. É só respeitar, juntar com todo amor, aí depois pode meter o 

trator lá, com licença, tudo, pode trabalhar, ou pode construir, ou pode vender...”. Ela 

resume o sentimento em uma palavra: “Desapega!”78. 

 

Foto 6: Altar com imagens de pretos-velhos 

 
Fonte: Fotografia da autora 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ACERCA DAS ENTREVISTAS 

 

Aproximações e distanciamentos entre as duas mães-de-santo e os terreiros acima 

apresentados ficam evidentes com a leitura das entrevistas. A despeito desse fato, não cabe 

aqui um juízo de valor acerca dos terreiros, de seus rituais ou mesmo das mães-de-santo. 

Nos dois casos, apresentam-se mulheres com pequena diferença de idade, fortes, 

batalhadoras, com histórias de vida extremamente interessantes. Cada qual trilhou seu 

                                                      
78 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 8 de janeiro de 2016. 
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próprio caminho nas religiões afro-brasileiras, e deve ser escutada e estudada com o 

respeito que merece.  

Em se tratando de semelhanças, ambas demonstram claramente um sentimento de 

gratidão pela religião, bem como uma percepção de quase obrigação em manter seus 

terreiros e rituais ativos. Seu primeiro contato com as religiões afro-brasileiras, a despeito 

de em momentos bastante distintos em termos de idade, ocorreu em função de 

desequilíbrios e desarmonias em suas vidas (as incorporações constantes e as dificuldades 

enfrentadas por mãe Leila, e os problemas de saúde de mãe Celina). Elas também 

compartilham um entendimento acerca do papel social exercido pela umbanda, como apoio 

em tratamentos de doenças ou intermediário para solução de conflitos, dentre outros. Um 

último ponto abordado por ambas e que merece destaque foi o aspecto da desunião 

existente entre os praticantes das religiões afro-brasileiras em São João del-Rei.  

Em termos de diferenciações, cabe ressaltar as particularidades na escolaridade de 

cada uma -mãe Leila possuindo ensino fundamental incompleto e mãe Celina com 

mestrado concluído-, bem como as trajetórias díspares nas religiões –enquanto mãe Leila 

se manteve quase todo o tempo na umbanda, tendo frequentado basicamente um único 

terreiro além do seu, mãe Celina teve uma vivência menos estável em termos de terreiros e 

religiões. No que diz respeito aos terreiros, é importante mencionar as questões dos rituais 

em si; da formalização; do número de filhos-de-santo; e da forma de divulgação dos 

eventos e do uso de redes sociais, como principais pontos de divergência.  
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7Aqueles que morreram não estão longe, 
estão na sombra espessa. 

Os mortos não estão embaixo da terra; 
estão na árvore que retumba. 
E estão no bosque que geme. 

Estão no incêndio que se acalma, 
estão na grama que chora, 

estão nas rochas que gritam, 
estão no bosque, no lar. 

Os mortos não estão mortos. 
 

Birago Diop, poeta e contista senegalês 
 

 

5. FORÇA AFRICANA, FORÇA DIVINA: TRÂNSITOS ENTRE ÁFRICA E 

BRASIL 

 

5.1     Entre práticas e representações: a entidade umbandista dos pretos-velhos 

 

Os pretos-velhos são, possivelmente, as entidades espirituais mais conhecidas do 

público em geral, independentemente da religião. Imagens em gesso, quadros entalhados em 

madeira, comentários sobre suas bençãos, músicas ou contos que os mencionam podem ser 

vistos ou ouvidos com certa frequência. Por mais que se desconheçam os pormenores de sua 

vida e missão, a simpática figura do senhor negro, ostentando um tímido e misterioso sorriso 

enquanto fuma seu cachimbo, nos acompanha desde a infância. Objetivando, contudo, 

transpor a superficialidade dessas informações, questiona-se: quem são essas entidades, o que 

representam? 

Atualmente os pretos-velhos estão presentes em praticamente todos os terreiros de 

umbanda no Brasil e no mundo. Sua atuação, entretanto, não se restringe a essa religião. Na 

prática religiosa os “nego-véio” como costumam se auto nominar, ignoram as fronteiras 

elaboradas pelos homens. É a sacralização da figura do escravo e a circulação do preto-velho 

nos mais diversos rituais, como apontado por Souza (2006)1. Para além dos limites impostos 

por dogmas, doutrinas e ritos, essas entidades são muito procuradas por seus conselhos, suas 

bençãos e suas receitas para cura de males físicos e espirituais. Suas festas figuram entre as 

mais concorridas (nos dois terreiros frequentados durante a pesquisa, a celebração do dia treze 

                                                   
1 A autora analisa os trânsitos dos pretos-velhos nas seguintes religiões: umbanda, candomblé, barquinha, 
kardecismo, grupos de estudo espiritualista, e no rito da arca da montanha azul. 
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de maio em homenagem aos pretos-velhos era uma das maiores realizadas ao longo do ano). É 

importante mencionar que no caso da pesquisa aqui apresentada, propõe-se centrar as análises 

sobretudo nos rituais umbandistas. Como consequencia de transformações ocorridas em um 

dos terreiros ao longo do estudo, passou-se a acompanhar essas entidades também na jurema 

sagrada.  

No que diz respeito ao histórico das incorporações dos espíritos de pretos-velhos, é 

praticamente impossível precisar temporal e espacialmente quando se deram os primeiros 

casos. Há relatos publicados em uma série de reportagens denominadas “Candomblé e 

macumba” no periódico paulista Diário da Noite, de autoria do poeta surrealista francês 

Benjamin Péret acerca da presença dessas entidades em sessões que se baseavam, segundo ele, 

na “Lei Nagô2”. Em texto de 1930, o autor menciona uma dançarina que incorporaria um 

preto-velho, fumante de cachimbo e conselheiro. (Diário da Noite – 9.12.1930 apud 

GIUMBELLI, p. 102, 2015).   

Arthur Ramos menciona em O negro brasileiro um terreiro localizado em Niterói, de 

Pai Honorato, onde haveria a presença de um  

 

espírito familiar, que, desde tempos immemoriaes, surge invariavelmente, 
encarnando-se no [sic] Umbanda. [...] No terreiro de Honorato, esse espirito é o de 
Pae Joaquim, que ‘há 24 annos lá trabalha’, informaram-me. [...] O espirito principal 
é o de Pae Joaquim, velho antepassado da Costa da África e que aparece agora 
incarnado [sic] no pae do terreiro. [...] O pae do santo, lá adiante, começa a 
transformar-se. Recurva-se todo. Avança de passos trôpegos e fala engrolando a voz. 
‘Desceu Pae Joaquim!’, clamam os negros. [...] A sua passagem, todos se curvam e 
lhe pedem a benção. Elle vae abraçando velhos conhecidos, como se tivesse chegado 
de longa viagem. Interroga pelo estado de saúde de cada um, dá conselhos, resolve 
dificuldades. (RAMOS, 1934, p. 96-99) 

 

Câmara Cascudo, em Meleagro (1951, p. 27), também aborda, brevemente, a presença 

dos espíritos de ex-escravos de origens africanas nos catimbós do Nordeste: “velho, trêmulo e 

sempre amoroso [...]. Pelo simples fato de viver muito existe, espontaneamente, uma sugestão 

de sabedoria. [...] O ‘negro-velho’ era assombroso, ‘faz medo a menino’, curador, rastejador, 

vencendo o veneno da cobra, da faca fria e da bala quente”. 

                                                   
2 Interessante notar a suposta presença de um preto-velho em um terreiro que, segundo a descrição no texto, seria 
de candomblé.  
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Embora não consista num relato de possessão espiritual, é interessante notar uma 

menção ainda mais antiga a um “preto velho” feiticeiro, em pequena notícia divulgada no 

periódico “A Província de São Paulo”, em seis de março de 1879:  

 

Para o lado das Pedras mora um preto velho, tido e havido como tal. Sua casa é 
frequentemente procurada por forros e cativos, que vão consultar ou receber lições de 
bruxaria, havendo mesmo reuniões em certas noites com caracter de sessão fatídica 
(NEGRÃO, 1996, p. 46, grifo nosso). 

 

A figura paciente, encurvada, com fala mansa e movimentos lentos dos pretos-velhos 

da umbanda se aproxima de algumas personagens do folclore como o “Pai João” e a “Mãe 

Maria”, semelhança que se dá também nos epítetos baseados em graus de parentesco 

próximos. Pai João e Mãe Maria são muito comuns nos contos populares. Negros velhos, 

africanos, escravos, eles são a antítese do escravo revoltado, suas atitudes e falas demonstram 

profunda resignação com sua condição. Dentre suas características mais conhecidas figura o 

dom de contar histórias, tradições e crônicas da família e dos ancestrais africanos. Roger 

Bastide menciona essas personagens, associando-as a uma criação do branco para definir um 

modelo de negro “bom”, submisso e conformado:  

 

Pai João é o velho africano, de cabelos que já embranquecem, que conta histórias do 
‘tempo em que os animais falavam’, que canta para os filhos do senhor branco 
antigas canções dolentes, que leva surras mas retribui o mal com o bem, devotado, 
sempre pronto aos maiores sacrifícios [...] Do lado feminino, corresponde-lhe Mãe 
Maria, que deu seu leite à criança branca, e que permanece mais presa ao filho de 
leite do que a seu próprio filho. Os dois, pilares de uma raça resignada. (BASTIDE, 
1985, p.437-438) 

 

Martha Abreu (2004, p. 238), em artigo dedicado exclusivamente a uma análise da 

figura folclórica de Pai João, menciona o racismo inerente aos contos do personagem, bem 

como o reforço de uma “imagem submissa, fiel e cansada dos pretos velhos, que, na maioria 

das vezes, morreram escravos”. Seus versos e contos denotam, em muitos casos, resignação, 

saudade da terra natal e sofrimento. A autora extrapola, entretanto, essa percepção mais 

superficial do Pai João como uma antítese do negro rebelado como Zumbi, e apresenta 

situações em que ele demonstrava total consciência acerca de sua condição de desigualdade 
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perante os brancos, indicando, inclusive, atuar e resistir de maneira efetiva3.  Nas cantigas de 

desafios, por exemplo, essa figura passiva e resignada se transmuta em um negro valente, 

harmonizado com as percepções e desejos dos negros. “Pai João adota uma nova postura: de 

agredido, torna-se agressor e parte para o embate contra as sátiras que lhes [sic] são dirigidas” 

(SANTOS, 1999, p.13).  

Um bom resumo acerca desse personagem do folclore brasileiro foi apresentado por 

Lindolfo Gomes (apud ABREU, 2004, p. 247): “Astuto, esperto, algumas vezes; outras, 

ingênuo, lerdo e preguiçoso, Pai João sintetiza a complicada individualidade do preto velho 

africano dos nefastos tempos da escravidão”. 

Além da figura do “Pai João”, são vários os trânsitos de escravos negros com idade 

avançada na literatura, no folclore, na música, na poesia, na teledramaturgia. Como eles não 

consistem, todavia, no escopo exato desta pesquisa, esse tema não será aprofundado no 

momento. Caso seja necessário, retoma-lo-emos no capítulo seguinte, quando será analisada 

especificamente a reelaboração da memória da escravidão no contexto da pesquisa aqui 

desenvolvida.  

Voltando-se para uma análise mais teórica, tomam-se como base os conceitos de Roger 

Chartier de práticas e representações com o intuito de analisar os pretos-velhos a partir de dois 

prismas distintos, embora complementares. Em ambos os casos entende-se que a 

representação ocorre através de uma prática específica que permite a associação imediata (por 

meio de conhecimento prévio) entre um objeto ou ser ausente e uma imagem presente, que 

reelabora na memória o objeto ou ser original, remetendo diretamente a ele. Sendo assim, 

entende-se que os pretos-velhos atuariam como representações dos escravos africanos (por 

origem ou ancestralidades) que viveram no Brasil durante o período escravista, afirmativa que 

será mais bem desenvolvida a seguir. 

Conforme mencionado no capítulo anterior, de acordo com a religião umbandista, após 

a morte, os espíritos teriam a possibilidade de retornar ao plano dos vivos com o intuito de 

auxiliar em seu desenvolvimento e aprendizado, quer relacionado a fatos terrenos ou 

espirituais. Um dos meios através do qual isso se tornaria possível seria por intermédio dos 

médiuns de incorporação, também chamados de cavalos, que consentiriam com o uso de seu 

corpo –sua matéria– por espíritos diversos. Na umbanda esses espíritos são de certo modo 
                                                   

3 Martha Abreu (2004) transcreve alguns versos em que o negro menciona, por exemplo, furtos de alimentos e 
animais dos senhores; “enrolava” no trabalho; fugia.  



 66 

 

“organizados” de acordo com suas características, com os grupos que representam. Dentre 

esses grupos (exus, pombagiras, erês, caboclos, ciganos...) estão os pretos-velhos. Estes 

espíritos incorporariam durante as chamadas giras, em que há um maior afluxo de pessoas, 

música e atendimentos aos consulentes; ou em consultas particulares. Nisso consistiria, em 

termos gerais, a prática umbandista.    

No que tange à representação, Chartier propõe duas alternativas de análise, uma mais 

voltada para questões físicas -facilmente observáveis-, e uma segunda baseada em relações 

simbólicas. A primeira delas permite um estudo dos vínculos possíveis de serem estabelecidos 

entre as características físicas das figuras dos pretos-velhos e aquelas atribuídas aos escravos 

com idade mais avançada. Neste ponto incluir-se-iam: vestimentas, postura, fala, preferências 

alimentícias, gestos. Essas aproximações estariam em consonância com o que Chartier (1990, 

p. 20) aponta como os casos em que as imagens da representação são mais “materiais e 

semelhantes, como os bonecos de cera, de madeira ou de couro”. Guardadas as devidas 

proporções –isto é, tendo-se em conta que na pesquisa aqui apresentada trata-se de uma pessoa 

que personifica a representação4-, é possível analisar de que forma esses traços físicos 

remetem aos escravos, recriando sua memória.  

A análise desses atributos físicos pode partir da própria alcunha que essas entidades 

recebem: pretos-velhos. Claramente são essas duas marcas (preto e velho) as mais relevantes, 

preto denotando essencialmente a cor da pele e velho a sua condição, associada ao tempo de 

vida. Extrapolando um pouco a obviedade derivada da denominação que recebem, pode-se 

associar o preto à conjuntura da escravidão a que foram submetidos muitos negros de origem 

africana (por nascimento ou ancestralidade) entre os séculos XVI e XIX no Brasil. Sendo 

assim, os pretos-velhos representariam os escravos negros que viveram em terras brasileiras e 

que atingiram idade mais avançada5.  

A incorporação do médium pelo preto-velho costuma ser facilmente percebida pelas 

transformações em sua postura e expressão, passando a se apresentar com o tronco bastante 

curvado, dificuldade para andar e os olhos semicerrados. São raros os pretos-velhos que 

                                                   
4 Importante mencionar que, obviamente, nem todos os médiuns que recebem os espíritos dos pretos-velhos são 
negros e idosos. A aproximação, mesmo baseada em traços “físicos”, se dá por outros meios (há toda uma 
estratégia de apresentação que envolve a postura, os gestos, o uso de determinados objetos, etc).  
5 Salienta-se aqui a dificuldade em quantificar “idade avançada” no caso em questão. Considero que o 
estabelecimento de números e padrões não é relevante para a dissertação aqui apresentada, uma vez que, mais 
importante que a definição de uma idade específica, são os traços apresentados pelos pretos-velhos que levam a 
uma associação à condição de pessoas idosas.  
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permanecem de pé, a maioria faz uso de pequenos tocos de árvore ou banquetas baixas como 

assento. O uso de bengalas feitas de madeira é muito comum. Ao contrário das outras 

entidades da umbanda (erês, exus, pombagiras, ciganos, dentre outros), apreciam os sons dos 

atabaques com movimentos sutis de corpo, sentados, ao invés de dançarem (comportamento 

associado normalmente à idade avançada e às dores no corpo).  

Além disso, são apreciadores de café amargo, vinho tinto, cachaça com mel, feijoada, 

rapadura e cocada. Com a voz baixa e fala arrastada, apresentam sotaque peculiar, muitas 

vezes de difícil entendimento. Grande parte de seus conselhos envolve o uso de ervas, para 

banhos ou chás. Em muitos casos fazem uso de adereços relacionados ao catolicismo popular, 

como o rosário ou imagens de santos, concomitantemente ao emprego das famosas mandingas 

e adivinhações.  

Todos esses elementos remetem, de alguma forma, ao comportamento dos escravos 

negros que viveram no Brasil, bem como à conduta de pessoas mais idosas. Essas 

características e elementos de composição dos pretos-velhos serão analisados com mais 

detalhes ainda neste capítulo. Neste momento eles estão sendo meramente pontuados.  

A segunda possibilidade de estudo proposta por Chartier baseia-se no estabelecimento 

de relações simbólicas, mais que físicas. Há a “representação de um pouco de moral através 

das imagens” (FURETIÈRE apud CHARTIER, p. 20, 1990). Nestes termos, os pretos-velhos 

da umbanda passam a ser percebidos como signos visíveis, representações, associados a 

significados e valores específicos, como a paciência, a sabedoria, a humildade, a fé e a 

resignação. Salientando que esses símbolos não são estáveis, podendo haver variações 

dependendo das leituras realizadas.  

Preliminarmente a qualquer menção às qualidades atribuídas aos pretos-velhos, cabe 

retomar um comentário extremamente pertinente apresentado por Eufrázia Santos: 

 

As descrições que são feitas, sobre os pretos-velhos pelos teóricos umbandistas e 
pelos estudiosos da religião repetem-se como se houvesse um núcleo em torno do 
personagem que se mantém inalterado (representam os espíritos de ex-escravos, são 
bons, pacientes, humildes e sábios). Esta imagem congelada dificulta o trabalho de 
compreensão (SANTOS, 1999, p.6). 

 

Realmente essas são as características comumente mencionadas nas referências aos 

pretos-velhos. Isso não implica, contudo, que elas são as únicas que devam servir de 
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pressuposto ou parâmetro para as análises posteriores. A recorrente atribuição desses traços às 

entidades acaba por constituir um estereótipo, que, se tomado como verdade absoluta, acaba 

por inviabilizar percepções contrárias.   

De forma geral, a maioria dos sítios eletrônicos de terreiros de umbanda de variados 

lugares no Brasil adota uma percepção relativamente semelhante acerca dos pretos-velhos. Ela 

pode ser resumida na fala do dirigente do Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, em São 

Paulo, Alexandre Cumino, que analisa os grandes grupos de espíritos presentes na umbanda à 

luz de arquétipos (entendidos por ele como “um modelo, uma forma ideal”). Para ele, 

 

o arquétipo do preto-velho é o arquétipo da humildade, da simplicidade, da fé, o 
arquétipo daquele que foi escravo, que foi comprado, foi vendido, foi afastado da sua 
terra, que foi tratado como animal, que foi amarrado, que foi chicoteado, que perdeu 
toda a sua liberdade, mas que não perdeu a fé (AVELINO, 2014). 

 

Essa percepção também é reforçada no meio acadêmico. Para Montero, por exemplo, o 

preto-velho foi  

 

divinizado em razão dos sofrimentos a que foi submetido em seu passado escravo; 
negro que tira sua sabedoria das injustiças sofridas, que tira sua força da capacidade 
de compreensão humana e de aceitação da adversidade. [...] representa o escravo 
conformado, submisso. (MONTERO, 1985, p. 186) 

 

Renato Ortiz (1991, p. 73) menciona que “os pretos-velhos são os espíritos dos antigos 

escravos negros que pela sua humildade tornaram-se participantes da Lei da Umbanda”. Para 

Stefania Capone (2004, p. 102) “o negro ‘fundamentalmente bom’ é encarnado pelo preto-

velho, o escravo que aceita com resignação sua condição”. 

Tendo apresentado essa noção mais geral acerca dos pretos-velhos, buscar-se-á uma 

análise um pouco mais aprofundada dos elementos presentes durante suas incorporações, 

aproximando-os às características dos escravos africanos (por origem ou parentesco) que 

viveram no Brasil até sua velhice.  

 

5.2 Entre práticas e representações: aproximações entre as figuras dos pretos-velhos e 

os escravos de origem Bantu 
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A parte inicial do título da dissertação aqui apresentada deriva de um ponto cantado 

muito comum nos terreiros de umbanda. Os pontos cantados são canções rituais, entoadas 

com o intuito de convidar as entidades a virem à terra, firmarem-nas aqui ou ainda para se 

despedir das mesmas. Normalmente são acompanhados pelos sons dos atabaques e das palmas 

do público e dos filhos da casa. São cânticos curtos, com pequenas estrofes que se repetem 

duas ou três vezes. O ponto em questão, completo, é o seguinte: 

 

Bahia ô África 
Vem cá vem nos ajudar 
Força baiana 
Força africana 
Força divina vem cá vem cá 

 

Ele demonstra claramente a construção de uma “ponte”, um vínculo direto entre África 

e Brasil através do preto-velho, entidade que estaria sendo convidada e a quem estariam 

voltados pedidos de auxílio. A menção à necessidade da “ajuda” também ilustra a importância 

que essas entidades possuem para os fiéis, a confiança que nelas depositam. 

Partindo-se desse ponto cantado, direciona-se a análise para os elementos 

característicos dos pretos-velhos que podem ser associados a aspectos da cultura e sociedade 

dos povos bantu6 – povos de distintas etnias que habitavam a região da África Central e 

compartilhavam, além do mesmo tronco linguístico, alguns elementos culturais, inclusive o 

que se denomina cosmologia centro-africana, “espécie de substrato comum e base a partir da 

qual se fundamentava a diversidade de suas experiências religiosas” (DAIBERT, p. 11, 2015). 

Inevitavelmente, em determinados momentos, extrapola-se uma análise exclusiva dos pretos-

velhos e abordam-se alguns costumes e rituais da umbanda, já que muitas de suas práticas 

assemelham-se aos costumes bantu.  

 

5.2.1 Cosmologia centro-africana, o calundu e a importância dos antepassados e ancestrais 

 

“Adorei as Almas!”: assim são saudados os pretos-velhos durante as giras umbandistas. 

Essas entidades são as únicas da umbanda a receberem a alcunha de “Almas”. Além disso, 

salienta-se a presença constante de um cruzeiro em seus altares. “O cruzeiro, sempre tem que 

                                                   
6 Segundo Marina de Mello e Souza (p. 135, 2002b) o termo bantu foi inicialmente atribuído por W. H. Bleck, 
em 1860, com o intuito de se referir a um grande grupo linguístico centro-africano.  
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ter. [...] É a representação das almas”, como disse mãe Celina. Pai José do Congo, preto-velho 

de mãe Leila, traz o cruzeiro em seu ponto riscado. Intriga o fato de que, embora todas as 

entidades da umbanda consistam em espíritos, pessoas que teriam vivido e morrido 

usualmente no Brasil, somente os pretos-velhos guardam essa associação com “alma”. Uma 

análise mais detida da cosmologia bantu abre algumas possibilidades de entendimento.   

Pode-se afirmar que três dos principais traços da cosmologia centro-africana eram: a fé 

em um Deus único, criador de tudo, normalmente chamado de Nzambi ou Mpungu; a crença 

na possibilidade de um diálogo contínuo entre dois mundos, um visível e outro invisível, dos 

vivos e dos mortos; e o alargamento das ideias vinculadas à espiritualidade de modo a 

justificar e abarcar questões das mais variadas esferas sociais, políticas, econômicas e 

culturais. As religiões eram uma “forma de explicar, prever e controlar os eventos do mundo à 

sua volta” (SWEET, 2007, p.133).  

A crença em um Ser Supremo único por parte dos bantu não é alvo de grandes 

controvérsias no meio acadêmico. Autores como Thornton (in HEYWOOD, 2008), Daibert 

(2015) -retomando Altuna (1985), e Sweet (2007) defendem essa tese, salientando, contudo, o 

distanciamento desse Deus que não recebia adorações, cultos específicos ou representações em 

imagens. Por mais que o objetivo final das religiões não fosse a veneração direta deste Ser, sua 

simples existência contribuía para uma aproximação com o Deus cristão.  

Alguns autores associam esse distanciamento de Nzambi a uma delegação de 

responsabilidades a outros seres divinizados: os ancestrais (MUNANGA, 1996; ÉBOLI, 2010; 

MALANDRINO, 2010 apud DAIBERT, 2015). Conjuntamente com os antepassados e outros 

espíritos, esses seres integrariam o mundo invisível que influenciaria diretamente nos 

acontecimentos do mundo dos vivos. A fluidez entre essas duas realidades é essencial para o 

entendimento da cosmologia bantu. Os ancestrais consistiriam em figuras de suma 

importância, quase míticas, cujas histórias eram normalmente ignoradas (DAIBERT, 2015, p. 

12).  Já os antepassados ocupariam uma posição mais próxima aos vivos, sendo, em geral, 

parentes mortos recentemente cujo comportamento ao longo da vida tenha seguido 

determinadas regras. “Era preciso ter deixado as marcas de uma boa conduta moral, ter vivido 

até a velhice, não ter se suicidado, e ter deixado grande descendência”. (DAIBERT, 2015, p. 

12). Thornton (in HEYWOOD, 2008) aponta as seguintes características como diferenciadores 

entre os dois grupos de espíritos: os ancestrais seriam “distantes e poderosos, que podemos 
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descrever como divindades”, enquanto os antepassados seriam “almas dos familiares 

recentemente falecidos” (HEYWOOD, 2008, p.86).  

Cabe mencionar especificamente que a noção de ancestralidade dos bantu não estava 

vinculada a um lugar físico, mas a uma “posição genealógica” (SLENES, 1999). Não 

importaria quão longe eles estivessem de sua terra natal, seus ancestrais eram sempre levados 

consigo. Slenes (1999) adota os termos “família-linhagem”  ou “família extensa” ao abordar o 

tema. Considerando que os antepassados estariam associados a espíritos ainda mais 

longínquos, esse vínculo de local físico termina, também, por se despir de sentido.  

Tanto os ancestrais quanto os antepassados eram cultuados através de distintas 

representações. Havia as “casas de ídolos”, também chamadas kiteki, servidas por sacerdotes 

para os ancestrais, e os altares construídos sob o beiral das moradias, para os antepassados. 

Neste caso, o cuidado era função tipicamente familiar. Havia oferenda de comidas e bebidas 

nestes locais, com o intuito de receber boa sorte e saúde em troca. (THORNTON in 

HEYWOOD, 2008). Essa troca seria um exemplo nítido do que alguns autores tratam como o 

“complexo de ventura e desventura” ou “fortuna-infortúnio” (SLENES, 1991-1992; SLENES, 

1999; DAIBERT, 2015; KARASCH, 1987). Segundo a cosmologia centro-africana, haveria 

um estado de equilíbrio que envolveria o funcionamento adequado de diversas esferas 

particulares e sociais, constituído por “harmonia, bem-estar, saúde, segurança, poder, status, 

riqueza e fecundidade” (CRAEMER; VANSINA; FOX, 1976 apud DAIBERT, 2015), 

entendidos como a ventura. Esse status poderia ser quebrado pela influência de espíritos ou 

pessoas que fizessem uso de feitiçaria, de modo a gerar situações de desequilíbrio, desventura.  

A comunicação entre os antepassados e os vivos ocorria através da possessão. Segundo 

Sweet o “possuído recebia literalmente um espírito do outro mundo, dando-lhe uma forma 

humana e permitindo ao cliente conversar directamente com o mundo espiritual” (SWEET, 

2007, p.167). Através desses contatos era possível a realização de curas, solução de conflitos, 

e adivinhações acerca de acontecimentos passados ou futuros. Importante mencionar que a 

habilidade de certas pessoas em intermediar esses contatos com o mundo espiritual não 

poderia ser ensinada ou transferida. Tampouco havia o controle das práticas por um sacerdote 

superior “que impusesse ortodoxia” (THORNTON in HEYWOOD,2008, p. 84), as 

interpretações partiam da comunidade que comungava daquela fé.  
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Todos os elementos apresentados até o momento já abrem um enorme leque de 

possibilidades de diálogos entre os costumes centro-africanos e os rituais da umbanda. A 

crença em um Ser Supremo único e a fluidez entre o mundo dos vivos e dos mortos são base 

para o entendimento destes. Conforme verificado no capítulo anterior, a despeito da 

credulidade em um Deus único, Ele não é diretamente venerado.   

Salienta-se, ademais, a capacidade que a religião tem de ultrapassar os limites 

espirituais para justificar situações e mudanças em todas as esferas da vida do adepto. Esse 

aspecto torna-se claro ao se analisar com mais detalhamento a dicotomia entre ventura e 

desventura. A noção de demanda talvez seja a que melhor esclareça esse ponto. Entendida 

como uma espécie de ataque espiritual contra outra pessoa, a demanda normalmente carrega 

consigo o verbo “lançar”, remetendo ao lançamento de um feitiço, por exemplo. A função 

básica da demanda seria desestabilizar o alvo, retirando-o de um estado de ventura, harmonia. 

Paula Montero (1985) apresenta a demanda como o conjunto de obstáculos que se pode 

interpor na vida de um indivíduo através de trabalhos maléficos7. Importante ressaltar que é 

possível “vencer” uma demanda  -adotando novamente o termo usado pelos umbandistas -, 

contornando e desfazendo, com o auxílio dos espíritos, os efeitos nefastos por ela provocados, 

isto é, deixando o estado de desventura, desequilíbrio. As demandas podem ser feitas com o 

intuito de desestabilizar aspectos econômicos (perda de emprego), amorosos (término de um 

relacionamento), de saúde (doenças), dentre outros, demonstrando o quanto a vida espiritual 

sobrepuja os limites religiosos, perpassando todas as esferas sociais.  

É possível, ainda, aproximar as chamadas “casas dos ídolos” aos “altares” ou “quartos” 

das entidades umbandistas8. Nesses locais há, normalmente, imagens das entidades (pretos-

velhos, exus, pomba-giras, caboclos, erês...). Interessante notar que em diversos lugares há, ao 

lado das representações das entidades, imagens de santos católicos9. De qualquer forma, é 

muito comum que sejam realizadas oferendas de alimentos e bebidas às entidades, remetendo 

novamente aos cultos bantu. No caso dos pretos-velhos, por exemplo, é comum a oferta de 

café, vinho tinto ou cachaça, além de comidas à base de fubá e coco. Também é constante o 

                                                   
7 A autora extrapola essa noção de demanda, realizando uma análise do termo muito mais enquanto força motriz 
que leva os consulentes e fiéis a buscarem um terreiro de umbanda para se consultarem.  
8 Há variações em função da estrutura dos terreiros. Em muitos deles há um único espaço onde são colocados os 
altares para todas as entidades (exemplo: estante com imagens e oferendas para os pretos-velhos, outra estante 
dedicada aos exus, uma terceira para os caboclos). Em outros há um pequeno cômodo dedicado a cada entidade.  
9 Retomaremos esse aspecto no tópico dedicado aos diálogos com o catolicismo.  
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oferecimento de velas e incensos.  As oferendas são feitas como forma de agradecimento e, 

também, com o intuito de agradar as entidades, almejando, novamente, a manutenção de um 

estado de equilíbrio, boa saúde e sorte.  

No que tange à questão dos antepassados e ancestrais, abre-se uma interessante 

perspectiva, tendo como base a perene fluidez entre os mundos dos vivos e dos mortos. De 

certa forma, pode-se entender que as entidades umbandistas ocupariam uma posição 

intermediária entre os ancestrais e antepassados. Ao mesmo tempo em que são espíritos 

“distantes e poderosos”, relativamente míticos, conjugam características e comportamentos 

que remetem a alguém próximo, familiar. Seria uma espécie de conjunção entre a força divina, 

até certo ponto inacessível, milagrosa; e a força baiana, mais chegado, próximo e pessoal10. 

Todas as entidades da umbanda remetem, em alguma instância, a grupos essenciais 

para a narrativa de construção da identidade nacional brasileira, outorgando sempre maior 

importância àqueles marginalizados. São índios, negros e europeus, além dos grupos com 

fortes características regionais, como os boiadeiros gaúchos ou os baianos. Buscam um 

passado mítico, longínquo, mas ao mesmo tempo próximo, uma vez que todos os brasileiros 

descenderiam dessa “família-extensa”, constituindo-se enquanto o produto da miscigenação 

desses povos.  Os pretos-velhos são, muito provavelmente, o grupo que melhor ilustra essa 

possibilidade de análise. Como visto anteriormente, eles representam o escravo negro com 

origens africanas, que viveu até a velhice no Brasil, entre os séculos XVI e XIX. Eles 

comungam de maneira explícita características do que seria entendido como o “ancestral” para 

os bantu -elemento mítico, de grande poder, com histórias de vida normalmente desconhecidas 

pela grande maioria dos consulentes-, e como o “antepassado” –maior proximidade, como um 

familiar falecido há pouco tempo. Por mais que esses espíritos não sejam de um avô ou de 

uma bisavó, por exemplo, eles representam, em última instância, familiares comuns a grande 

parte dos brasileiros (voltando à noção de “família-extensa”). Nessa analogia com o 

antepassado dos centro-africanos, salienta-se ainda o fato de esse espírito ter vivido até a 

velhice e adotado conduta moral considerada impecável. A despeito de ser desconhecida pela 

maior parte dos consulentes, os pretos-velhos normalmente possuem uma história específica 

de vida. Eventualmente eles a narram, ao serem inquiridos, contando acerca de sua vivência 

nas senzalas brasileiras ou das viagens nos navios negreiros.  
                                                   

10 A despeito de aludir a um estado específico, a Bahia, a “força” já está mais próxima, acessível que na 
referência ao “divino”. 
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É interessante acrescentar uma última observação, Maria Helena Concone (in 

PRANDI, 2001) menciona que a própria entidade dos caboclos na umbanda seria, em última 

instância, um reflexo dessa relevância que os bantu outorgavam aos ancestrais e antepassados. 

Os caboclos enquanto índios brasileiros consistiriam nos ancestrais e antepassados do Brasil, 

uma vez que foram os primeiros habitantes desta terra. Ao aportarem aqui e tomarem 

conhecimento desses povos, os bantu teriam começado a reverenciá-los. Essa alternativa é 

também apresentada como hipótese da pesquisa desenvolvida por Carina Moreira (2009). A 

autora defende que o culto aos caboclos da umbanda resultaria de um costume comum entre os 

povos bantu de reverenciar os “Ancestrais Donos da Terra”. 

Ressalta-se também que a principal forma de comunicação entre esses espíritos e os 

vivos é a possessão dos médiuns. O médium ou cavalo seria incorporado pelo espírito do 

preto-velho ou de outra entidade, havendo alteração na postura e na voz. A partir de então, 

seria possível a realização das consultas acerca de qualquer questão: saúde, solução de 

conflitos, adivinhações.  

Há relatos de casos em que essas possessões faziam parte de um ritual maior, de caráter 

religioso, em muitos casos denominado calundu.  

 

Os calundus eram um tipo de ritual mágico-religioso realizado por africanos na 
América Portuguesa, bastante difundido nos séculos XVII e XVIII, especialmente 
nas regiões de Minas Gerais e da Bahia. Vários procedimentos rituais distintos entre 
si recebiam por vezes a denominação de “calundu”, mas eles tinham em comum o 
fato de serem ritos que contavam com acompanhamento musical de atabaques e com 
a possessão ritual por espíritos e que tinham entre seus objetivos a adivinhação e a 
cura (MARCUSSI, 2009, p.6-7). 

 

Sweet relata diversos casos referentes ao calundu. Ele menciona o uso de panos 

brancos como vestimenta (que, em alguns casos, era trocada após a incorporação do espírito); 

a aplicação da pemba para realizar desenhos e riscos (espécie de barro branco, associado a um 

mundo subterrâneo feito deste material, para onde se dirigiriam os mortos após seu 

falecimento; a pemba teria passado, então, a ser associada com espíritos benevolentes); o 

oferecimento de comida, bebida e fumo aos espíritos; a presença de ajudantes, que auxiliavam 

o médium; a possessão por espíritos de crianças. (SWEET, 2007, p. 173-178). Acerca desse 

ajudante é interessante notar que Nina Rodrigues já o mencionara em Os africanos no Brasil, 

retomando relatos do bispo João Batista Correia Nery acerca da cábula, “instituição religiosa 
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africana sob vestes católicas”, segundo o autor. No relato, Nery menciona que “o chefe de 

cada mesa tem o nome de embanda e é secundado nos trabalhos por outro que se chama 

cambône” (apud RODRIGUES, 2010, p. 283).  Daibert (2015) acrescenta a prestação de 

consultas por parte do espírito incorporado; a alteração na voz do médium; e o oferecimento 

de misturas de ervas ou raízes e bebidas aos clientes. Mott (1997) ainda menciona o fato de as 

reuniões serem realizadas tarde da noite, em local mais reservado. Bittencourt (in VARIOS, 

1940) ressalta que  elas  normalmente ocorriam no “terreiro” das senzalas.  

Neste ponto específico as semelhanças com a umbanda são muitas, partindo-se do fato 

de que a realização das consultas e atendimentos é um de seus principais objetivos. 

Normalmente as giras de umbanda se realizam com todos os médiuns trajando roupas brancas. 

Eventualmente, dependendo do espírito que incorpora, há a troca dos trajes (os ciganos, por 

exemplo, costumam preferir roupas com detalhes mais coloridos; já os pretos-velhos 

normalmente mantêm os trajes totalmente brancos). A pemba é frequentemente usada pelas 

entidades, sobretudo pelos pretos-velhos, com o intuito de riscar seus pontos no chão. Os 

pontos riscados, como são chamados, seriam uma espécie de assinatura da entidade, 

remetendo a algo particular das mesmas. Outro elemento bastante típico das giras umbandistas 

é a oferta de comida, bebida e fumo aos espíritos incorporados. Aos erês, por exemplo, que 

são os espíritos de crianças, é comum que sejam oferecidos doces e refrigerante, enquanto os 

pretos-velhos solicitam seu cachimbo, com fumo à base de ervas e café amargo. Em muitos 

casos, essa oferta se estende também aos consulentes, sendo que eles são convidados a beber 

um pouco da cachaça dedicada aos exus, ou da feijoada dos pretos-velhos, por exemplo. 

Também é quase imperativa a presença de um auxiliar para o médium de incorporação, o 

chamado cambone. Normalmente é ele o responsável pelo correto entendimento das diretrizes 

passadas pelo espírito ao consulente (atuando quase como um tradutor) e por garantir a ordem 

no terreiro durante as consultas. Quanto ao horário das giras, em muitos terreiros elas ainda 

são realizadas bem tarde, tendo início por volta das vinte e três horas e terminando no dia 

seguinte, com o nascer do sol. Cabe ressaltar que muitos terreiros conservam esse aspecto de 

discrição, estando localizados em regiões mais afastadas, sem placas de identificação, nos 

fundos das casas. Além desse possível vínculo com os costumes centro-africanos, é relevante 

mencionar que durante muitos anos os rituais como os da umbanda foram alvo de 



 76 

 

perseguições políticas11. Por fim, é importante salientar a ausência de um sacerdote superior, 

detentor da interpretação final das falas e práticas.   

Cabe ressaltar, retomando o calundu, que em diversos relatos do período colonial 

brasileiro, nota-se a presença de elementos cristãos no ritual. Foram sendo estabelecidos, de 

certa forma, pontos de contato entre o catolicismo e a cosmologia centro-africana. Os santos 

católicos, por exemplo, passaram a ser identificados com a figura dos ancestrais e, em alguns 

casos, as reuniões de calundu chegavam a ser dedicadas a eles (MARCUSSI, 2009, p. 7). 

Alguns elementos como a cruz, por exemplo, já existiam, embora com interpretação distinta, 

na cosmologia bantu. Esse ponto será mais bem discutido ainda neste capítulo.  

 

5.2.2  Feitiçaria, adivinhações, curandeirismo e o uso das ervas 

 

Vovó Cambinda, preta-velha que se apresenta nas giras de umbanda e nas mesas de 

jurema sagrada no terreiro Associação Afro-Brasileira Casa do Tesouro, comenta acerca de 

sua vida enquanto escrava no Brasil: “sempre ajudava também, quem precisava, peta-velha 

conhecia muita coisa das ervas, das doença, eji ajudava”12. Mãe Leila relata, acerca de sua 

avó, escrava parteira que teria trabalhado em uma fazenda na região de Ritápolis: “fazia chá, 

fazia reza, fazia as orações pro povo tudo lá [...] o pessoal ali adorava a minha avó.13” 

Trata-se de fato bastante corriqueiro deparar-se com relatos acerca da importância que 

a figura do adivinho, curandeiro, ou feiticeiro detinha nas comunidades africanas. Francisco 

Vidal Luna e Herbert S. Klein (2010, p. 257), por exemplo, mencionam a importância dessa 

figura para o restabelecimento da saúde física e espiritual, bem como para garantir a resolução 

de conflitos e o controle do uso da violência. Mary Karach (1987) aborda a relevância das 

ervas e de rituais dos “médicos” africanos para os escravos. 

Sweet (2007) relata diversos casos em que essa figura do curandeiro era procurada, 

inclusive por senhores de escravos, para a realização de curas e adivinhações. Estas estavam 

relacionadas à descoberta de autores de furtos, assassinatos e traições, por exemplo. De certa 

                                                   
11 Em 1941 foi instituída legislação específica que exigia o registro dos terreiros de religiões afro-brasileiras na 
Delegacia de Jogos e Costumes. Essa exigência só foi extinta em 1970. Além disso, os rituais eram muitas vezes 
enquadrados como “curandeirismo”, considerado crime, ou reprimidos por estarem causando distúrbios à paz 
pública. (MORAIS, 2012).  
12 Entrevista concedida pelo espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe Celina, em 4 de julho de 
2016, durante ritual de mesa rasteira de jurema sagrada.  
13Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 29 de julho de 2016. 
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forma, pode-se afirmar que esse tipo de prática se desdobrava em maneiras de resistência ao 

regime escravista. Em determinadas situações, os adivinhos ou feiticeiros, como eram 

chamados, faziam uso dessa posição relativamente mais elevada na escala social para atenuar, 

mesmo que sutilmente, as condições degradantes de vida dos escravos. Em última instância, 

como menciona Sweet (2007), os momentos de adivinhação criavam espaços de “liberdade”, 

com significados culturais e sociais bastante fortes. Ademais, “cedia”, ainda que de maneira 

tímida, poderes religiosos e judiciais aos escravos.  

Retomando os trabalhos de Altuna (1985), Daibert aborda a relevância dos animais, 

plantas e minerais como fornecedores de força e vitalidade aos homens. “Enquanto os animais 

emprestavam suas características, os vegetais e minerais, conforme sua utilização em rituais, 

guardavam propriedades ocultas e podiam proporcionar benefícios ou malefícios” (DAIBERT, 

2015, p. 15). Os possíveis usos desses seres e elementos era parte do conhecimento dos 

adivinhos.  

Tendo ainda como base essa noção de força, a relevância da função do adivinho e do 

curandeiro é amplificada. Para muitos povos da região centro-africana, o conceito de força 

vital é essencial, uma vez que o mundo é entendido como energia, não como matéria 

(DAIBERT, 2015, p. 14). Sendo assim, torna-se viável a manipulação dessa força constitutiva 

de todo ser (incluindo-se na noção de “ser” os vivos e os mortos). Considerando que, em 

última instância, tudo é energia, os 

 

mundos [vivos e mortos, visível e invisível] encontram-se inteiramente interligados, 
de modo que, como numa teia de aranha, não se pode vibrar um único fio sem gerar 
movimento em todos os outros. A força vital pode aumentar ou diminuir por meio da 
lei da interação das forças, de modo que um ser pode fortalecer ou enfraquecer outro 
ser (DAIBERT, p.14, 2015). 

 

Os adivinhos e curandeiros, conhecedores de encantamentos e mistérios, seriam 

capazes de manipular essa energia vital, captando-a e direcionando-a de acordo com intuitos 

específicos através de rituais. “A magia era entendida como manipulação da interdependência 

entre seres viventes e não viventes”. (DAIBERT, 2015, p. 15). Esse manejo das energias 

poderia ser usado para o bem e para o mal, ataque ou defesa. Contudo, cabe ressaltar que o uso 

maléfico dos poderes religiosos gerava um desequilíbrio muito grande, levando a sociedade a 

deixar a situação de ventura ou fortuna.  
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Um dos resultados da actuação religiosa malevolente era o crescimento da 
desigualdade social e/ou económica entre o algoz espiritual e todos os outros 
membros da comunidade. [...] Na perspectiva africana, a escravatura e a exploração 
económica por parte dos europeus enquadravam-se nestes critérios (SWEET, p. 192, 
2007).  

 

Souza (2002b) esmiúça ainda mais a função desses feiticeiros nas sociedades centro-

africanas, especificamente entre os povos bacongo14. Ela aborda a questão da intermediação 

entre o mundo dos vivos e o dos mortos através do conhecimento de práticas mágicas por 

parte de duas figuras principais: os itomi e os nganga. Os primeiros eram responsáveis pela 

comunicação direta com as forças naturais, além de serem os guardiães das relações entre a 

natureza e o homem, e das instituições sociais -inclusive a família. Interessante notar a 

seguinte passagem: “como distintivo de seu poder, carregavam apenas um bastão de cerca de 

120 centímetros, com o topo esculpido” (SOUZA, 2002b, p.65-66). Já os nganga atuaria com 

o auxílio de minkisi (objetos mágicos necessários à realização de ritos religiosos).  

A semelhança entre essa figura do adivinho e os pretos-velhos é considerável. 

Percebido como uma entidade extremamente poderosa, que atua na solução de conflitos, na 

cura de doenças e prevendo o futuro ou desvendando o passado, essas entidades umbandistas 

teriam a capacidade de manipular a força vital de modo a devolver um estado de ventura ao 

consulente. Além disso, cabe mencionar a aproximação com a figura dos itomi. Tendo como 

base o acompanhamento das festas de pretos-velhos nos terreiros, algumas consultas, e o 

resultado preliminar de algumas entrevistas fica clara a importância que essas entidades 

umbandistas possuem para a resolução de problemas familiares (entre casais, pais e filhos, 

irmãos...). O uso desse bastão com cerca de 120 centímetros também chama a atenção, uma 

vez que é costumeiro que os pretos-velhos se apoiem em cajados de madeira com 

aproximadamente esta mesma altura. Entende-se que seu uso também possa estar relacionado 

à necessidade de apoio para caminhar em função da idade avançada, mas não deixa de ser, no 

mínimo, curioso. Pai José do Congo, preto-velho de mãe Leila, por exemplo, possui uma 

bengala porém não a utiliza como apoio: “ele gosta de ter [...] mais como uma segurança, um 

talismã. Pra um descarrego, [...], uma firmeza15”.  

                                                   
14 Povo da região dos bantu.  
15 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 29 de julho de 2016. 
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Com relação às ervas usadas por esses curandeiros e adivinhos no passado, há uma 

gama variada de espécies utilizadas, algumas, contudo, parecem estar presentes com maior 

frequência. No caso dos banhos sugeridos pelos pretos-velhos, guiné e arruda são, 

provavelmente, as que mais se repetem. Elas também são mencionadas no ponto cantado, 

durante a defumação que ocorre antes de qualquer gira de umbanda (independentemente da 

entidade homenageada).  

 

Defuma com as ervas da jurema, 
Defuma com a arruda e a guiné 
Benjoim, alecrim e alfazema, 
Vamos defumar filhos de fé. 

 

O Brasil é apontado como local de origem da guiné, tendo sua introdução ocorrido 

posteriormente na África – há indícios de que tenha sido levada, inclusive, por negros que 

retornaram ao continente após se libertarem da escravidão no país. De qualquer maneira, 

parece ter sido muito usada pelos escravos, sendo-lhe atribuídos grandes poderes contra os 

maus espíritos. Um de seus nomes populares seria “amansa-senhor”, remetendo ao uso que 

aparentemente teve durante a escravidão. Diz-se que os escravos usavam suas folhas para 

envenenar seus senhores, causando-lhes torpor, certa imbecilidade e até a morte. Os efeitos 

tóxicos da planta já foram comprovados (READER’S DIGEST, 2001).  

A arruda teria sua origem atribuída ao sul da Europa, tendo sido trazida ao Brasil 

provavelmente, pelos portugueses. Também conhecida como a “erva sagrada dos domingos”, 

era muito usada em rituais de exorcismo (como base de uma mistura  ingerida por aquele que 

estivesse possuído) e para espantar os maus espíritos e o mau olhado. (PLANTAS, 2016). 

Algumas cerimônias católicas também faziam uso da arruda como meio para aspergir água 

benta nos fiéis. Há relatos de que os escravos que viveram no Brasil tenham feito vasto uso da 

arruda com estes fins. Jean-Baptiste Debret alude ao uso e comércio da planta, além de 

representá-lo em uma de suas pinturas. 

 

Todas as mulheres da classe baixa, na qual constituem as negras os cinco sextos, a 
consideram um preventivo contra os sortilégios, por isso têm sempre o cuidado de 
carregá-las nas pregas do turbante, nos cabelos, atrás da orelha e mesmo nas ventas. 
[...] A acreditar-se na credulidade generalizada, essa planta, tomada como infusão, 
asseguraria a esterilidade e provocaria o aborto [...]. Vêem-se comumente, nas ruas, 
negras com cestos de frutas à cabeça exclamar ao encontrarem uma vendedora que 
supõem sua inimiga: Cruz, Ave Maria, arruda, colocando subitamente os dois index 
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sobre a boca. Para resguardar um perigo iminente elas dizem: toma arruda, corrige 
tudo (DEBRET, 1975, p. 162).  
 

Imagem 1: O vendedor de arruda, Jean-Baptiste Debret 

 
Fonte: FRANCO, 2015. 

 

Durante a realização das entrevistas com os consulentes, a senhora Rosilene das 

Chagas chegou a mencionar que durante o tempo em que foi ogã na Tenda do Pai Joaquim de 

Angola em São João del-Rei era comum que durante a Semana Santa todos os filhos-da-casa 

ficassam recolhidos no terreiro, quando seria servido um pão molhado no vinho. “Vinho com 

arruda. [...] Arruda e outras ervas também”16.  

Por fim, associado ao uso dessas e de outras ervas, cabe ressaltar a importância da 

água, presente nos chás, banhos e nas benzeções dos pretos-velhos. Para os povos bantu, a 

separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos seria dada por uma grande massa 

de água (DAIBERT, 2015; SWEET, 2007). Sendo assim, este elemento atuaria como um 

condutor, um meio de comunicação entre os dois mundos.  

 

5.2.3  Anciãos, fala, oralidade e a preservação das tradições 

 

De forma geral, as sociedades centro-africanas são consideradas orais, isto é, a fala é 

uma das principais maneiras de preservar e transmitir as tradições.  

                                                   
16 Entrevista concedida por Rosilene das Chagas em 10 de outubro de 2016.   
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A oralidade nesse sentido é encarada com respeito e sua transmissão de saberes é 
uma preservação da sabedoria dos ancestrais. As palavras devem ser ditas em um 
ritmo específico, a música possui um papel fundamental na ordem social e mítica 
dessas sociedades (SILVEIRA, 2013, p.1). 

 

A importância das palavras também pode ser entendida retomando-se a noção acima 

apresentada de força vital. Elas eram consideradas “veículo[s] de transmissão e expansão da 

força vital. [...] tinham um poder criador ou destruidor, podendo trazer benefícios ou 

maldições, gerar ordem ou caos. Portanto, nos rituais, elas deviam ser pronunciadas com 

prudência e em ritmos adequados” (GIROTO apud DAIBERT, 2015, p. 16).  

Cabe ressaltar que as palavras proferidas por um ancião, uma pessoa de idade avançada 

teriam poderes maiores que as ditas por pessoas mais novas. A senilidade possuía relevância 

ímpar em diversas comunidades centro-africanas. Santos retoma o trabalho de Simone de 

Beauvoir em “A Velhice”, citando alguns casos específicos:  

 

Entre os Lelês, tribo que habita as savanas próxima do Congo, a idade confere 
prestígio aos indivíduos. Os velhos são detentores de poderes religiosos, guardam 
com eles os segredos dos ritos, das cerimônias e dos remédios. [...] Para os Kikuyus, 
tribo bantu que vive no sopé e nas encostas do monte Quênia, a autoridade dos 
homens idosos deriva da sua sabedoria. Julgam que a mulher idosa, quando não 
possui mais dentes é digna de muito respeito; nesta fase acreditam que elas ‘estão 
cheias de inteligência’. Os velhos desempenham um papel fundamental nas 
cerimônias de iniciação. São considerados ‘Homens Santos’ serenos e desprendidos 
do mundo (BEAUVOIR apud SANTOS, 1999, p. 55-56). 

 

No que diz respeito especificamente à questão da musicalidade e ritmo, cabem algumas 

considerações específicas. A importância dada aos pontos cantados durante qualquer ritual da 

umbanda é uma delas. Durante praticamente toda a gira é imprescindível que os médiuns 

entoem os pontos com força e determinação. É comum presenciar nos terreiros algumas 

entidades incorporadas chamarem atenção dos filhos-da-casa para que aprendam os pontos e 

os cantem com vontade e dedicação. Seu Zé Pilintra, entidade recebida por mãe Leila, sempre 

cobra mais empenho e vontade dos filhos-da-casa ao “firmarem” os pontos, como diz ele.  

Acerca da forma de expressão adotada pelos pretos-velhos de modo geral, é possível 

perceber algumas características que se repetem independentemente do terreiro ou da entidade. 

São marcas muito expressivas e perceptíveis. Algumas observações importantes: essa fala 

remete ao modo de falar de alguém que, supostamente, aprendeu o português como segunda 
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língua; há algumas marcas que aludem a usos linguísticos associados a pessoas com baixo 

nível de escolaridade ou de zonas rurais; e, por fim, algumas características da fala e das 

palavras lembram a forma de construção das línguas bantu.  

Partindo-se para um estudo mais aprofundado desse último elemento, a marca que, 

quiçá, chame mais atenção é o uso constante das partículas zi/ji antecedendo ou substituindo 

as primeiras sílabas de algumas palavras (como em zifio, por exemplo). As línguas de origem 

bantu organizam-se silabicamente de forma bastante distinta do português. Há um sistema de 

classes “composto de prefixos nominas que se ‘fundem’ em palavras formando novos 

significados” (APONTES, 2010, p.50). Esses prefixos, também chamados de morfemas 

nominais, são agrupados em vinte e três classes com funções específicas. A palavra bantu, por 

exemplo, é formada pelo morfema ba que é o marcador de plural para humanos, pessoas e ntu, 

pessoas. Sendo assim, bantu significaria algo como povos. Todo substantivo possui um 

prefixo que indica a classe nominal a que pertence (plural, diminutivo, aumentativo, 

locativo...).  

Tendo como base o trabalho de diversos autores, Lopez (2013) menciona que o “ji” 

designaria o plural de animais e objetos inanimados em geral. Ela acrescenta ainda que, 

segundo a gramática de quimbundo de Chatelain, o uso do z ao invés do j “seria uma das 

diferenças entre o ‘dialeto do Sertão’ e o de Luanda, o que explica a variação entre as formas 

zi/ji.” (LOPEZ, 2013, p.11).  

Extrapolando esta análise baseada na aplicação dos morfemas, a autora sugere  uma 

outra possibilidade, entendida como fenômeno de aglutinação ou de reinterpretação dos 

limites dos prefixos. Neste caso, haveria a fixação dos mesmos no início de algumas palavras, 

principalmente aquelas iniciadas em vogais (ou sons de vogais). É o caso de “zóio” ou 

“zoreia”, por exemplo, formas de expressão muito associadas a pessoas com escolaridade mais 

baixa, ou de zonas rurais.  

Por mais interessantes que essas análises dos prefixos “ji/zi” possam parecer, elas 

ainda se mostram insuficientes para entender de forma mais profunda e completa sua presença 

nas falas dos pretos-velhos. Nas falas da Vovó Cambinda, por exemplo, a presença do “ji” é 

recorrente, sendo que ele antecede verbos (“muito poca comida pra jimante” - manter), 



 83 

 

substantivos (“jifio” - filho) e adjetivos (“jipequeno” – pequeno) de forma indistinta17. Em 

alguns momentos, a ideia do “ji” como marcação de plural até se  mostra esclarecedora, 

inclusive se aplicado no sentido de flexionar também o verbo, como em “essa é a história de 

todos os que jichama jipreto-velho”. Mas nem sempre, como em: “nós jinão tinha carne pá 

comé”. 

Outras marcas presentes nas falas dos pretos-velhos atuam como identificadores de 

pertencimento a classes menos escolarizadas e mais baixas. Alkmin e Lopez (2009) 

mencionam algumas, diferenciando-as entre fonéticas e gramaticais. As primeiras seriam a 

substituição do lh por i, como em mió [melhor] ou trabaia [trabalhar]; a supressão de uma 

letra ou sílaba no final da palavra, como em comê [comer] e faltó [faltou]; e a redução de 

ditongos, como em ôto [outro] e chegô [chegou]. As marcas gramaticais seriam: redução de 

concordância verbal, nóis não tinha; concordância irregular de número, essas história; e uso 

da forma sujeito de pronome em função de complemento; Nossa Senhora ajuda eu.18  

Indo um pouco além dessa análise proposta pelas autoras, fundamentada na ausência 

de escolaridade ou na vivência em zonas rurais, pode-se afirmar que muitas dessas marcas são 

também características da fala, da oralidade. Normalmente as regras gramaticais são 

flexibilizadas, a rigidez e o apreço às normas são menores.  

 

5.2.4  Diálogos com o catolicismo 

 

Em uma mesa rasteira de jurema sagrada realizada no dia dois de julho de 2016 no 

terreiro Associação Afro-Brasileira Casa do Tesouro, Vovó Cambinda, entidade recebida por 

mãe Celina, incorpora ao som do ponto que menciona: “Oi dai-me força pelo amor de Deus, 

meu Pai, oi dai-me força pros trabalhos meus”. Assim que “chegou”, ela disse: “Rosário, 

rosário meu. [...] Eji, jim o rosário num trabalha, né jifilho? [...] Jinão tem fôça”. Neste dia 

mãe Celina havia esquecido de pegar o rosário dela. Sempre que se faz presente, Vovó 

Cambinda está com ele nas mãos. Passa-o nos braços, pernas e pés dos consulentes para 

“limpá-los” e depois risca com o mesmo uma cruz no chão. Após realizar as consultas, ela se 

                                                   
17 Exemplos retirados da Entrevista concedida pelo espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe 
Celina, em 4 de julho de 2016, durante ritual de mesa rasteira de jurema sagrada. 
18 Os exemplos mencionados foram retirados das entrevistas realizadas diretamente com os pretos-velhos. 
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despede durante outro ponto: “A sineta do céu bateu Oxalá já diz que hora! Eu vou, eu vou, eu 

vou, fica com Deus e Nossa Senhora!” 

No terreiro de mãe Leila um costume presente durante o dia em que é realizada a 

lavagem de cabeça dos médiuns (ritual de preparação e limpeza para os novos médiuns do 

terreiro) chama a atenção pelos detalhes. O ritual é realizado anualmente pelo Pai José do 

Congo e neste dia colocam-se fatias de pão em uma vasilha de barro. Tal qual uma hóstia, 

esses pedaços são então mergulhados em vinho e dados aos filhos da casa.  

 

Pai José não janta, ele gosta muito assim no dia oito de dezembro comer o pão 
molhado, [...] tem uns rituais lá, põe na vasilha de barro, tal. Aí você corta o pão e 
molha com vinho, isso aí ele gosta de comer! Como uma comunhão que ele faz. 

 

Qualquer análise um pouco mais aprofundada acerca das figuras umbandistas dos 

pretos-velhos deve levar em conta os diversos elementos católicos presentes nos gestos, na 

fala, na vestimenta e nos altares dedicados a eles. É possível perceber, após uma rápida 

observação, os consulentes tomarem a benção ao se aproximarem ou se despedirem dos 

pretos-velhos; o fato de essas entidades terem o costume de levar um rosário no pescoço ou ao 

redor do pulso; o envolvimento de rezas e orações católicas em grande parte das sugestões 

passadas por eles (Pai Nosso, Ave Maria, dentre outras); a presença de imagens de santos 

católicos (com destaque para Nossa Senhora do Rosário) e de crucifixos nos altares dos 

pretos-velhos nos terreiros. Além, é claro, das repetidas menções a elementos do catolicismo 

nos pontos cantados para os pretos-velhos. 

Sobre esse aspecto, a despeito da catequese dos negros no Brasil, cabe retornar um 

pouco mais a análise, remetendo ao impacto do cristianismo na África Central mesmo antes do 

embarque dos escravos. Thornton (2008) menciona que já em 1492 o Reino do Congo se 

constituía enquanto cerne do cristianismo na região. Já no início do século XVII a maioria das 

pessoas no Congo se identificaria como cristã (THORNTON in HEYWOOD, 2008, p. 94). O 

autor salienta, contudo, que essa conversão ao cristianismo não implicava uma mudança 

religiosa fundamental. As pessoas continuavam a homenagear seus ancestrais e antepassados, 

e os curandeiros e feiticeiros mantinham sua atuação. Ademais, passavam a ser devotas de 

santos católicos, batizar seus filhos com nomes cristãos e usar rosários e crucifixos. Como 

bem colocado por Oliveira (2008, p. 34), “essa ambivalência não significou 

incompatibilidade”.  
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Acerca do nome, pontua-se que o batismo com nome cristão também poderia ocorrer 

no Brasil, sendo que, a partir de então, o escravo passava a ser identificado por “três 

características básicas: seu nome cristão, sua origem (ou “nação”) e seu senhor” (LARA, 

1988, p.204). Esse costume acaba transparecendo de maneira bastante nítida na forma como os 

pretos-velhos se apresentam, com a ressalva que o nome do senhor desaparece. Essa ausência 

pode, de certa forma, representar a libertação desses antigos escravos, que mantêm, contudo, o 

nome cristão e a origem, acrescido de uma denominação de parentesco: Pai José do Congo, 

Vovó Maria Conga, Pai Francisco de Aruanda.  

Voltando aos trabalhos de Thornton -agora retomado por Souza-, destaca-se o que ele 

denominou de catolicismo africano, religião que teria sido dinamicamente construída na 

África Central ao longo de vários anos de presença europeia na região. 

 

O pensamento banto sempre teve uma admirável capacidade de resistir a 
transformações radicais, distinguindo-se por incorporar as contribuições 
continuamente dadas pelo contato entre os povos, lendo-as a partir do seu próprio 
instrumental cognitivo e em parte aceitando-as como próprias. Foi por enxergar algo 
familiar no cristianismo que este foi tão prontamente incorporado (SOUZA, 2002b, 
p.68). 

 

Dentre as semelhanças entre o cristianismo e a cosmologia bantu, destaca-se a 

existência de outro mundo e a possibilidade de intercâmbios entre este e a realidade material e 

visível. Esses aspectos permitiram, conforme mencionado por Oliveira (2008), que os santos 

católicos fossem apropriados e identificados com divindades próprias ou espíritos ancestrais, 

que auxiliariam na resolução dos problemas terrenos. O autor menciona ainda a parecença 

entre insígnias dos mbundu -povo de origem bantu na região de Angola-, que imitavam formas 

humanas e eram talhadas na madeira, e as imagens dos santos católicos, também trabalhadas 

em madeira.  

Nos altares dos pretos-velhos as imagens de santos católicos são muito comuns, com 

destaque para Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, além de Jesus Cristo. A presença de 

São Benedito e de outros santos negros pode estar associada a uma identificação pela cor e 

pelas histórias de sofrimento e devoção – muito promovidas pela Igreja Católica ao longo do 

período escravista com o intuito de atuar “como exemplos de virtudes cristãs para os africanos 

e seus descendentes” (OLIVEIRA, 2006, p.61).  

 
Foto 7: Altar da festa para os pretos-velhos realizada no terreiro  
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Associação Afro Brasileira Casa do Tesouro, em 21.05.16 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Já a devoção a Nossa Senhora do Rosário remonta ao período da escravidão no Brasil. 

Há um mito acerca de sua aparição bastante revelador. Ele é retomado por descendentes de 

escravos e por diversos grupos de congada. Há pequenas variações, mas a ideia central da 

história segue a narrativa abaixo, retomada de uma entrevista concedida pela congadeira dona 

Efigênia do Nascimento Silva à pesquisadora Lívia Monteiro em três de junho de 2013: 

 

N. Senhora apareceu lá na gruta, na água, juntou os fazendeiros com tudo que é 
riqueza e foi lá na gruta tirar ela do buraco pra trazer pra Igreja (...) aí trouxeram, 
mas ela voltou. Então, vou te contar como começou a congada, não acharam ela 
dentro da Igreja, ela fugiu de noite e foi embora lá para a gruta dela onde apareceu, aí 
ela ficou lá e quando foi de noite, os negros se juntaram, vestiram tudo de branco, 
tudo enfeitado, os negros foram lá na gruta onde ela estava, chegou lá e cantaram 
‘Senhora do Rosário vamos simbora, Oh Senhora do Rosário vamos simbora, a sua 
casa é sua morada, senhor rei mandou chamar, a sua casa é sua morada’, aí N. S. do 
Rosário ‘luiu’ eles (MONTEIRO, 2014, p. 33). 

 

Interessante destacar como a narrativa outorga poder aos negros, apresentando-os 

como os responsáveis pela “ida” da imagem para a igreja. Vale uma menção rápida à presença 

constante da água nas histórias (há uma variação do mito em que ela aparece no mar). Como 

outrora mencionado, a água é o elemento que separaria o mundo dos vivos do mundo dos 

mortos na cosmologia bantu.  
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O debate acerca da cristianização dos escravos que foram trazidos ao Brasil é vasto e 

não consta no escopo de análise desta dissertação. É relevante mencionar, todavia, que o 

entendimento de alguns elementos católicos pode ter sido facilitado pela presença de algo 

semelhante na cosmologia centro-africana. É o caso da cruz, por exemplo. Segundo Slenes, a 

cruz na cosmologia centro-africana seria representada através da figura de “um traço oval 

contendo uma cruz “grega” I + I, cuja barra horizontal simboliza a kalunga , e cujas pontas – 

cada ponto terminando num pequeno círculo – representam os quatro “momentos” do sol” 

(SLENES, 1991-1992, p. 63). Por kalunga pode-se entender a passagem para o mundo dos 

mortos. Sweet menciona que “WyattMacGaffey afirmou que estas representações do cosmos 

apresentavam <<Deus [nzambimpungu] e o homem, Deus e os mortos, e os vivos e os mortos. 

[...]>>”. (SWEET, 2007, p.153) O crucifixo é presença constante nos altares dos pretos-

velhos. 

Quanto ao uso do rosário, Thornton retoma o relato de um padre italiano, Capelle 

acerca do Congo: “Todos têm seu rosário ou um colar de contas em volta do pescoço, que 

serve para determinar sua posição ou cargo. A maioria os tem nas mãos como se rezassem e 

eles não conseguem falar nem entender uma palavra em português” (CAPELLE apud 

THORNTON in HEYWOOD, 2008, p. 94). Como Vovó Cambinda, mencionada no início, 

muitos pretos-velhos fazem uso dos rosários durante as benzeções e “limpezas” dos 

consulentes, passando-os próximos ao corpo dos mesmos, com o intuito de retirar as energias 

negativas. Ele também é associado à proteção, função que fica evidente no seguinte ponto 

cantado: 

 

O rosário de Nossa Senhora 
Ele é uma corrente 
Amarra meus inimigos 
Derruba quem é valente. 

 

Essa presença constante do rosário pode ser aproximada ao uso dos fios de contas pelos 

pretos-velhos. Visualmente parecidos, ambos são muito usados por essas entidades. Raul Lody 

(1988 e 2001) analisa os fios de contas ou guias (como são normalmente chamadas na 

umbanda), comumente usadas por simpatizantes e fiéis das religiões afro-brasileiras.  

 

O fio-de-contas é emblema social e religioso que marca um compromisso ético e 
cultural entre o homem e o santo. É um objeto de uso cotidiano, público, situando o 
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indivíduo na sociedade do terreiro. Há critérios que compõem os textos visuais dos 
fios-de-contas, proporcionando identificação de santos, papéis sociais, rituais de 
passagem […] (LODY, 2001, p.59).  

  

 Essa identificação é possível por meio das cores, materiais e símbolos que são 

representados. As contas podem ser de cerâmicas, plástico, sementes, massas, miçangas, 

búzios, jóias e, eventualmente, outros materiais, com formatos também variados. Seu uso, 

ademais, está muito associado à proteção.  

No caso específico dos pretos-velhos, normalmente, os fios de contas são feitos com 

miçangas que alternam as cores preta e branca. Interessante notar que para os centro-africanos 

o preto seria a cor representativa dos vivos, enquanto o branco designaria os espíritos 

(SILVEIRA, 2013). Essas duas cores costumam predominar nas velas e nas decorações usadas 

como símbolos dos pretos-velhos. Dentre os objetos encontrados no local hoje denominado 

Instituto de Pesquisa e Memorial Pretos Novos19, no Rio de Janeiro, observou-se a presença de 

diversas miçangas, muito semelhantes às que são usadas atualmente nos fios de contas.  

 

Foto 8: Miçangas encontradas no antigo cemitério dos pretos-novos, em exposição 
durante o mês de abril de 2016, no Instituto de Pesquisa e Memorial Pretos Novos, Rio de 

Janeiro 
Fonte: Acervo pessoal 

 

                                                   
19 No local onde funciona o Instituto, no bairro da Gamboa, encontra-se um sítio arqueológico, onde foram 
achados objetos e ossadas humanas. Nessa região funcionou, durante muitos anos, um cemitério de escravos 
negrosrecém desembarcados que morreram antes de serem comercializados. Visitamos o local no final do mês de 
abril de 2016, como parte das atividades do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica / Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior que integra os Programas de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal de São João del-Rei, Universidade Federal do Pará e Universidade Federal Fluminense, 
através do Projeto “Memória e Comunidades de Sentido: percursos historiográficos”.  
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5.2.5  Outros (vestimenta, cachimbo, treze de maio, fogo, alimentação) 

 

Há ainda alguns elementos presentes nas figuras dos pretos-velhos que merecem ser 

brevemente apresentados. O primeiro deles é a vestimenta. Sílvia Lara (1988) menciona o uso 

de roupas grossas de algodão por parte dos escravos. É este material que parece estar 

representado também nas pinturas de escravos da época. Os médiuns que incorporariam os 

pretos-velhos nem sempre usam este tecido específico, mas sempre procuram trajar roupas 

claras, normalmente brancas ou beges, e mais largas. No caso daqueles que recebem pretos-

velhos, calça e blusa; e para pretas-velhas, saia longa e blusa. Eventualmente amarram um 

tecido branco na cabeça. Importante salientar que a vestimenta se adequa ao sexo do espírito a 

ser incorporado, e não ao do médium. Em ambos os casos há a ausência de calçados.  

Um segundo aspecto que merece menção é o uso constante do cachimbo por essas 

entidades umbandistas. Esse objeto foi encontrado em várias escavações arqueológicas 

realizadas nas mais diversas regiões do Brasil. Agostini (2009) trata dos vestígios encontrados 

principalmente no Sudeste; Paiva, Fagundes e Borges (2015) tratam dos achados em Minas 

Gerais; também é possível visualizar alguns exemplares encontrados no antigo cemitério dos 

pretos novos (atual museu dos pretos novos), próximo ao Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. 

Na maior parte do material encontrado nos sítios arqueológicos, chama atenção a existência de 

decorações, inclusive algumas formas antropomorfas e geométricas. Mãe Leila menciona que 

sua avó, escrava em Minas Gerais, “não tirava o cachimbo da boca!20”. 

Conforme levantado por Camila Agostini (2009), indícios do uso constante desses itens 

pelos escravos podem ser encontrados em fontes variadas. A autora sugere três alternativas: os 

relatos e pinturas dos viajantes naturalistas; os processos criminais; e as listagens de comércio 

(citada, mas não desenvolvida no artigo). No primeiro caso, pinturas de Debret, Guillobel 

(figura 1), Rugendas (figura 2) Alken e Chamberlain e uma fotografia de Henschel 

comprovam o uso do cachimbo em diversas situações do dia a dia dos escravos. Já na segunda 

possibilidade, destaca-se um caso, apresentado por Agostini (2009, p. 43), segundo o qual o 

responsável por um assassinato foi julgado após ter sido encontrado, ao lado do corpo da 

vítima, o cachimbo que pertencia ao acusado.  

 

                                                   
20 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 29 de julho de 2016. 
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Imagem 2: Negro pobre carregando cesto às costas, Joaquim Cândido Guillobel 

 

Fonte: JÚNIOR, 2015. 

 

Imagem 3: Lavadeiras do Rio de Janeiro, Johann Moritz Rugendas 

 

Fonte: ENCICLOPÉDIA..., 2017. 

 

Interessante notar também que Vovó Cambinda, que sempre pede seu cachimbo 

durante as consultas, chegou a mencionar o seguinte acerca de sua vida como escrava: “Eji 

preta-velha gotava do seu pito”21. 

Cabe ainda abordar a  questão da data escolhida pelos terreiros de umbanda para 

celebrar os pretos-velhos: treze de maio, um claro gesto de relembrar o dia em que foi abolida 

a escravidão no Brasil. A escolha desta data é extremamente significativa, bem como a 
                                                   

21 Entrevista concedida pelo espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe Celina, em 4 de julho de 
2016, durante ritual de mesa rasteira de jurema sagrada. 
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manutenção dessa tradição num momento em que o dia da consciência negra, celebrado em 

vinte de novembro (data do falecimento de Zumbi dos Palmares) tem adquirido maior 

relevância no cenário nacional. Como salienta Chalhoub (1990, p. 251), há a desvalorização 

do treze de maio, percebido, atualmente, como um evento de concessão ou doação da 

liberdade aos negros, ou ainda como o momento de emergência do trabalho livre; e a 

valorização do vinte de novembro, celebrando a morte daquele que ainda é visto como um 

exemplo de rebeldia e resistência contra a escravidão. Em mais de um momento foi possível 

observar durante as festas dedicadas aos pretos-velhos cantos de louvores à Princesa Isabel, 

por parte dos médiuns, dos consulentes e de participantes convidados, como grupos de 

congada. De alguma forma, como descrito por Edson Carneiro (1964, p. 97) “Isabel 

permanece no coração do povo”.  

Há, entretanto, que se apresentar outro fundamento para a escolha do “treze”. Mãe 

Celina mencionou que o número treze estaria associado a Obaluaê no Odu22. Obaluaê, por sua, 

vez “é o Orixá que faz a relação de vida e morte. É o Orixá que se relaciona com a morte. Ele 

te acompanha até o momento de você ter contato com a terra. Que ele é o Orixá que o símbolo 

é a terra”23, responsável pelo “trânsito” entre o mundo dos vivos e dos mortos. Esse novo 

elemento permite uma associação direta com aquilo que foi anteriormente apresentado acerca 

da cosmologia bantu e sua crença na existência de dois mundos, dos vivos e dos mortos, que 

estariam em constante diálogo. De qualquer forma, a opção não só pelo dia treze, mas também 

pelo mês de maio, não deixa de reforçar a relevância da abolição da escravidão.  

Outro aspecto sempre presente nas festas e nos atendimentos realizados pelos pretos-

velhos é o fogo. Usado por meio de velas normalmente brancas e pretas (remetendo 

novamente, como no caso das guias, à questão das cores associadas ao mundo dos espíritos e 

dos vivos) e essencial para se fumar o cachimbo, o fogo carrega uma série de simbolismos 

para os grupos bantu. Em “Na senzala uma flor” (1999), Robert Slenes trata de maneira 

bastante aprofundada acerca desse tema. O autor retoma alguns relatos de viajantes pela África 

Central que mencionam o costume de se manter o fogo sempre acesso nas casas, 

independentemente da temperatura. Esse costume se manteve, aparentemente, em algumas 

                                                   
22Odu significa algo como “destino” em iorubá, e está associado ao Culto de Ifá e ao candomblé. Há dezesseis 
Odus, que são associados aos orixás e regem a vida das pessoas. Eles podem ser interpretados por sacerdotes que 
os tenham estudado.  
23 Entrevista concedida por Celina Batalha a Lívia Lima Rezende, em 2 de junho de 2016. 
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senzalas no Brasil. Dentre as razões práticas levantadas por Slenes (1999) estão: a facilidade 

de se manter o fogo acesso sempre, evitando o trabalho de acendê-lo (considerando a ausência 

de instrumentos como fósforos ou isqueiros); a manutenção do calor no inverno ou nas noites 

mais frescas do verão; o uso da fumaça para espantar insetos, dentre outras. Em termos mais 

simbólicos o fogo adquire status ainda mais importante. Entre algumas tribos era usado como 

meio de preservação da linhagem da família, sendo usado como parte do culto aos ancestrais.  

Associada ao fogo, a fumaça também adquire relevância ímpar para algumas tribos 

bantu. Robert F. Thompson retoma o comentário de um intelectual bakongo24, Fu-Kiau kia 

Bunseki-Lumanisa, de que a fumaça, assim como a água, seria um veículo de comunicação 

entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos.  

 

Um chefe bakongo, por exemplo, recebe a sabedoria de seus antecessores tragando 
[...] do cachimbo herdado deles; mais amplamente, o cano de um cachimbo ‘é uma 
coisa através da qual os mortos projetam seu espírito e as mensagens do mundo de 
baixo [o dos mortos] alcançam o mundo de cima’. [...] Em 1922, um contemporâneo 
de Laman, C. Cyril Claridge, registrou um provérbio bakongo, segundo o qual “onde 
há fumaça há fadas” (basimbi). A referência é a certos espíritos da água e da terra, 
frequentemente identificados com os ancestrais mais antigos e sujeitos a serem 
“capturados” nos minkisi” (THOMPSON apud SLENES, 1999, p.242-243). 

 

É relativamente comum observar durante as consultas o uso das velas pelos pretos-

velhos para acender seu cachimbo. Elas são sempre colocadas em seus altares, usualmente as 

de cor branca, remetendo novamente ao tom associado ao mundo dos espíritos (SILVEIRA, 

2013). Eventualmente os pretos-velhos solicitam aos consulentes que acendam essas velas e as 

mantenham entre as mãos. A fumaça também é de suma importância. Ela é soprada através do 

cachimbo sobre os consulentes e o ambiente com o intuito de limpá-los, retirando as energias 

negativas.  

Por fim, mas nem por isso menos importante, cabe tratar da questão da alimentação. 

Vovó Cambinda, durante sua primeira incorporação na mesa rasteira de jurema pediu café 

“margoso” para beber25. Nos altares dedicados aos pretos-velhos costumam estar presentes o 

mingau de farinha de mandioca e de acaçá (o chamado mingau das almas, feito de milho), 

garapa, água, vinho, café amargo e pão.  

                                                   
24 Povo que pertence ao grupo bantu. 
25 Entrevista concedida pelo espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe Celina, em 4 de julho de 
2016, durante ritual de mesa rasteira de jurema sagrada. 
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As bebidas normalmente são colocadas em pequenas cumbucas. A este recipiente dá-se 

o nome de coité, em referência, provavelmente, ao fruto do coitezeiro (matéria-prima para a 

confecção da cuia antigamente). Também podem ser encontrados pratos de barro com mingau 

e comidas à base de angu. Debret menciona em Viagem Pitoresca ao Brasil que havia negras 

vendedoras de angu nas ruas, e que este alimento era servido em “cuias”, feitas de uma cabaça 

cortada ao meio (DEBRET, 1975, p.230). Mãe Leila mencionou que na casa de sua tia em 

Ritápolis alguns costumes de sua avó, escrava, foram mantidos, dentre eles o hábito de se 

comer com as mãos, no coité, “pratos lá eram os coités. Punha o feijão, com anguzinho, uma 

verdura, depois que ela dava um cadinho de arroz com pedacinho de carne26”. 

Todos esses alimentos acima mencionados coincidem, de modo geral, com aquilo que 

é considerado parte da dieta da maioria dos escravos que viveu no Brasil. Um dos elementos 

mais comuns em suas refeições, segundo Câmara Cascudo (2007), seria a farinha de 

mandioca, ingerida diariamente. Além dela, o milho e sua farinha também eram presença 

constante, dando origem ao angu. Debret menciona que “a farinha [de milho], simplesmente 

moída e separada do farelo por meio de uma peneira de bambu, chama-se fubá. Fervida na 

água sem sal transforma-se em angu, principal alimento dos escravos.” (DEBRET, 1975, 

p.178) Acerca do angu, mãe Leila comentou que, enquanto atuava no terreiro Pai Joaquim de 

Angola era muito comum o oferecimento de uma comida aos médiuns durante determinadas 

giras de pretos-velhos: a anguzada. Tal prato seria “um angu [...] feito de ervas. A única coisa 

que eu sei é que levava muitas ervas. [...] E você não vê a erva, você sente, você vê a 

coloração. [...] Tem que ter até a época [para o preparo], até a lua27”. 

Cascudo (2007) salienta, ainda, que não havia grande variação nos alimentos 

oferecidos aos escravos de fazendas, cafezais, cidades, mineração, etc. Alguns elementos 

eram, entretanto, mais frequentes em determinadas regiões, como é o caso do angu e toucinho 

em Minas Gerais28 ou da farinha de mandioca e frutas (laranjas e bananas) no Rio de Janeiro29. 

Para os escravos das cidades a variedade poderia ser um pouco maior, com o acréscimo 

eventual de mingau, peixe assado, crustáceos, carnes e arroz. Em termos de doces, os mais 

                                                   
26 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 29 de julho de 2016. 
27 Entrevista concedida por Leila Maria Rodrigues a Lívia Lima Rezende no dia 29 de julho de 2016. 
28 Câmara Cascudo (2007) cita o relato de Saint-Hilaire acerca do consumo do fubá cozido em água, sem sal, por 
parte dos escravos.  
29 Câmara Cascudo (2007) retoma os trabalhos de Rugendas e Debret acerca do tema. Ditos autores ainda 
mencionam que em propriedades mais abastadas, há o acréscimo de canjica, feijão negro, toucinho e carne seca. 
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comuns seriam a rapadura, caldo de cana, doce de coco e pé-de-moleque. A cachaça (pura, 

com canela, mel, raspas de raízes, sementes, frutos secos, noz moscada, etc) era bastante 

consumida pelos escravos. O café também era servido com frequência, sem açúcar e como 

tônico todas as manhãs30. O tempero preferido eram as pimentas vermelhas e a forma de 

preparo mais utilizada o cozido, em detrimento do assado (CASCUDO, 2007, p. 201;215).  

Interessante notar que Vovó Cambinda tratou dessa questão da alimentação ao narrar 

sua história: “Eji preta-velha [...] gostava da sua garapinha, tomava sua garapinha, num 

botava no café não, tinha café sempre margoso, mas a garapa, essa adoçava a boca, né filha? 

Muita cana! [...] Eji nunca jifalto feijão pa comê. Eji nem da garapa”31.  

É comum associar-se aos pretos-velhos a tão tradicional feijoada, item que não pode 

faltar nas festas dedicadas às entidades. Mãe Celina, por exemplo, mencionou que a feijoada 

estaria associada a essa “coisa do restolho deles de comida. Hoje a gente faz uma feijoada 

bacana, mas eram os restos dos animais que botavam junto com o feijão.”32 Apesar desse 

vínculo direto que normalmente se estabelece entre os escravos negros e a criação da feijoada, 

há uma controvérsia histórica acerca dessa espécie de mito fundador de um dos pratos mais 

típicos da culinária brasileira. Câmara Cascudo (2007) defende sua origem nos famosos 

cozidos europeus, que envolviam carnes variadas, legumes e hortaliças33. Fica claro que o 

senso comum, entendido como o conhecimento adquirido e repassado com o tempo, se 

sobrepõe de maneira enfática e decisiva sobre o real embasamento histórico da criação da 

feijoada. Preserva-se o conhecimento geral, perpetuado e transmitido entre gerações, de que a 

feijoada teria surgido nas senzalas. De certo modo, esse mito fundador outorga forte privilégio 

e honra aos escravos africanos e nascidos no Brasil, uma vez que o prato é atualmente 

patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro, e um dos mais famosos e 

tradicionais do país. 

 

5.3  Do calundu à umbanda 

                                                   
30 Novamente Câmara Cascudo (2007) busca nos relatos de Debret as informações acerca do consumo do café 
pelos escravos.  
31 Entrevista concedida pelo espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe Celina, em 4 de julho de 
2016, durante ritual de mesa rasteira de jurema sagrada. 
32 Entrevista concedida por Celina Batalha a Lívia Lima Rezende, em 2 de junho de 2016. 
33 O autor cita como referências “o cozido português, o bollito italiano, a olla podrida, puchero, paella, cocido 
espanhóis, o pringá andaluz, pilota catalã, fabada valenciana, pote galego, pot-pourri, a cassoulet  de Toulouse, 
de Castelnaudary, de Carcassone” (CASCUDO, 2007, p.447).  
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Não há evidências ou registros históricos que comprovem o estabelecimento de um 

vínculo direto entre os rituais do calundu e as práticas umbandistas. É possível, entretanto, 

recuperar algumas obras de diversas áreas que buscaram estabelecer esse paralelo. Liana 

Trindade (2000), Brígida Maladrino (2010), Renato Ortiz (1991), Luz e Lapassade (1972), 

dentre outros autores, abordam de maneira mais ou menos aprofundada esse vínculo entre as 

tradições bantu e a umbanda. De todos eles, a que se debruça com mais ardor sobre o tema é 

Malandrino (2010). Em sua tese de doutorado a pesquisadora analisa cuidadosamente a 

cosmologia bantu na África e no Brasil, culminando seu estudo no processo de constituição da 

umbanda, entendendo-a como um ritual bantu. Malandrino apresenta alguns rituais 

umbandistas, sobretudo as giras, percebendo os elementos de origem bantu que estariam sendo 

ressignificados ali.  

 

Mais do que algo que se encontra circunscrito ao ritual propriamente dito, 
terminamos nossa história bantú, afirmando que o cotidiano dos umbandistas 
também partilha de um entendimento de mundo e de significação das vivências 
muito semelhante ao que ocorre dentro da tradição bantú, estando este cotidiano 
permeado por uma vivência mágica de mundo (MALANDRINO, 2010, p. 409). 

 

Seguindo a linha de Malandrino, é possível, de fato, notar uma série de indícios que 

permitem demonstrar ao menos uma estreita semelhança entre as tradições bantu e a umbanda. 

São elementos sutis como o uso da pemba ou de vestes brancas até aspectos essenciais como 

as noções de ventura e desventura. A despeito das especificidades de cada sociedade dentro do 

macro grupo bantu, optou-se por centrar a análise no calundu por uma questão de bibliografia 

disponível no momento da pesquisa, evitando-se expandir demais a análise, em função de não 

ser este o objeto central do trabalho. Não se ignora, contudo, a existência de outras práticas 

bantu também bastante próximas à umbanda, como, por exemplo, aquelas mencionadas por 

Moreira com base no trabalho de Slenes, “a Cabula, o movimento religioso de São Roque de 

1850; e o movimento Ubanda” (MOREIRA, 2009, p.39). Tendo ciência da diversidade de 

práticas entre os bantu, é natural que fossem praticados rituais semelhantes com denominações 

distintas. Estudos acerca do calundu e seus praticantes começam a ser encontrados com maior 

frequência na produção historiográfica, sendo que figuras como Juca Rosa (SAMPAIO, 2000) 

e Luzia Pinta (MARCUSSI, 2009) estão cada vez mais evidentes.  
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Ao defender essa origem centro-africana da umbanda não pretendemos desconsiderar 

as influências de outras religiões em seu processo constante de reformulação. Elementos 

rituais de outras regiões africanas foram sendo incorporados, bem como aspectos do 

catolicismo, do kardecismo, do catimbó, da pajelança, dentre outros, com distintos níveis de 

intensidade dependendo do grupo e do terreiro. Em função da ausência de um figura ou livro 

que centralize e regulamente a umbanda, cabe à própria sociedade que a segue a definição de 

seus signos e significados, podendo haver aproximações e distanciamentos entre terreiros. De 

qualquer forma fica claro aquilo que foi levantado por Moreira (2009) acerca do sincretismo 

como elemento típico das tradições bantu, uma vez que já no calundu colonial os diálogos 

com o catolicismo, por exemplo, se faziam presentes.  

Partindo-se da noção de memórias subterrâneas de Pollack (1989), é possível analisar 

essas ressignificações bantu como uma forma de resistência das tradições e costumes desse 

macro grupo após a diáspora coagida. As lembranças e ritos foram sendo transmitidos através 

da linguagem religiosa (que, como visto anteriormente, transborda os limites da religião, 

ocupando todas as esferas da vida), com seus pontos cantados e riscados, comidas, ervas, chás 

e todos os demais elementos. Através dessa estrutura de comunicação totalmente informal, as 

ressignificações dessas tradições foram passando despercebidas pelo que o autor chama de 

“sociedade englobante” durante longos anos, alcançando o formato institucional daquilo que 

denominamos, atualmente, como umbanda. 

 

6. ADOREI AS ALMAS!: ENTREVISTA DE HISTÓRIA DE VIDA COM A 

PRETA-VELHA VOVÓ CAMBINDA 

 

O desenvolvimento da pesquisa aqui apresentada só foi possível mediante visitas 

constantes aos terreiros, tanto nos dias de giras e festas quanto nos momentos dedicados a 

consultas particulares. Além da Associação Afro-brasileira Casa do Tesouro e da Tenda Pai 

José do Congo acabamos estabelecendo contato mais próximo com alguns dos consulentes e 

visitando outros locais que eles também frequentavam. Em todas essas ocasiões foi inevitável 

empreender diálogos também com as entidades, o que se apresentou como um campo 

riquíssimo de narrativas acerca dos mais diversos períodos da história brasileira. São relatos de 

populares cantores da música brasileira, índios nordestinos ou malandros e sambistas dos 
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morros cariocas. Nem sempre essas entidades umbandistas comentam espontaneamente 

detalhes do que teriam sido suas últimas encarnações na terra. É possível, porém, inquiri-las 

acerca de alguns acontecimentos. Foi assim que decidimos aproveitar a oportunidade de uma 

mesa rasteira de jurema sagrada para conversar com Vovó Cambinda, entidade recebida por 

mãe Celina, acerca de sua vida como escrava no Brasil. A conversa foi gravada em quatro de 

julho de 2016, na Associação Afro-brasileira Casa do Tesouro.  

Retomando o ritual da mesa rasteira de jurema, nota-se que Vovó Cambinda “chegou” 

- como dizem os consulentes- por meio de uma risadinha suave e longa, além de tremor 

crescente nas mãos de mãe Celina, que já segura o cachimbo e fecha os olhos. Neste dia o 

primeiro comentário da Vovó foi acerca de seu rosário, que não estava em seu pescoço, 

afirmando que sem o mesmo “ji não tem força”. Assim que recebe o rosário ela toma a pemba 

e desenha seu ponto riscado. Questionei-a acerca do ponto, que varia um pouco. Ela 

mencionou que ele varia de acordo com as necessidades do momento, mas que sempre terá a 

estrela de Salomão (estrela de cinco pontas).  

 

Foto 9: Ponto riscado da Vovó Cambinda 

 
Fonte: Fotografia da autora 

 

Terminado o ponto riscado, Vovó Cambinda pede um pouco de café “margoso” e 

menciona sobre a importância de se manter os pés descalços no chão de vez em quando, 

sobretudo durante os rituais, com o intuito de facilitar os trânsitos com as energias da terra. 
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Após conversas particulares com outros consulentes que estavam presentes, solicitei que ela 

me contasse um pouco sobre sua história de vida. Ela inicia sua resposta afirmando:  

 

Eje, essa é a história de todos que jichama de jipeto-velho. Eje qui já fez assento cá. 
[...] Esas história qui peta-velha vai contá, essa é história de todo peto-velho que já 
passo na terra.34 

 

Sua narrativa se entrutura a partir de alguns eixos básicos: a dureza do trabalho e da 

rotina, sobretudo no que diz respeito a alimentação; a importância da religião em sua vida; e o 

aprendizado que adquiriu durante a vida como escrava, comparando sempre seu dia-a-dia e 

suas percepções de mundo naquele momento com a forma como as pessoas lidam com as 

situações atualmente.  

Acerca da aspereza da realidade, Vovó Cambinda assegura que teria trabalhado na 

roça, plantando cana-de-açúcar e feijão, sem especificar o local exato. Deixa a entender que 

teria vindo da África:  

 

Eje, maji peta-velha ejinão vem de terra cá [apontando para o chão]. Eji tava, como 
ji fala, eje não vinha de terra cá, eje vem de terra lá [fazendo sinal de longe].35 

 

As condições de alimentação são mencionadas mais de uma vez:  

 

Eje qui já fezi caminhador, eji tudo trabalhando na roça, ejicom muito poco, muito 
poca comida pra jimante, né, filha? Eicha vida muito dura!36 
 
Onde peta-velha moro, fia, nosji não tinha como eji de carne pa comé não, eji não 
conhecia. Eji bem longe era lugar quiji tinha isso, mas onde peta-velha não tinha 
não. Eji como ji faz aprendedor, diji com poco se mantém carcaça, viu filha. Chedo 
tem que fazer esse aprendedor. [...] Chedo jitinha que aprende o que preta-velha 
aprendeu chedo também.  Eji trabaiá, com poco, poca comida, eji sem luga bom pra 
deitá. Eji pasa frio.37 

                                                   
34 “Essa é a história de todos os que se chamam pretos-velhos. Que já fizeram assento aqui. Essas histórias que 
preta-velha vai contar, essa é a história de todos os pretos-velhos que já passaram pela Terra”.  Entrevista 
concedida pelo espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe Celina, em 4 de julho de 2016, durante 
ritual de mesa rasteira de jurema sagrada. 
35 “Mas preta-velha não vem de terra aqui. Não vinha de terra aqui, vem de terra lá”. Entrevista concedida pelo 
espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe Celina, em 4 de julho de 2016, durante ritual de mesa 
rasteira de jurema sagrada. 
36 “Que já fez caminhados, todos trabalhando na roça, com muito pouco, muito pouca comida pra se manter, né 
filha? Vida muito dura!” Entrevista concedida pelo espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe 
Celina, em 4 de julho de 2016, durante ritual de mesa rasteira de jurema sagrada. 
37 “Onde preta-velha morou, filha, nós não tínhamos carne pra comer, não conhecia. Bem longe era o lugar onde 
tinha isso, mas onde preta-velha não tinha não. Como se aprende que com pouco se mantém a carcaça, viu 
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Vovó Cambinda menciona que essas condições levaram muitos escravos conhecidos a 

se revoltarem, mas que ela não chegou a participar desses movimentos: 

 

Ji tem jilugar qui tinha ji povo que revoltava. Eji que não queria aquilo. Eji chegava 
perto e ji preciso chamava, eji vamo lá. Iji vamo faze, iji vamo faze. Iji primero peta-
velha tinha medo. Eji não queria i pá otro lugar que petra-velha nunca conhecia 
também. Mas jiteve muito filha!38 

 

A despeito de não participar das revoltas, ela se mostra ciente das estratégias do senhor 

para evitar que isso acontecesse em sua fazenda.  

 

Eji tinha também, esse sinhô nosso era esperto também. Eji que não queria perde eji 
povo que trabaiava. Eji quando já achava que as coisa tava ruim pa gente, eji 
agradava. Eji preta-velha gotava do seu pito, eji gostava da sua garapinha, tomava 
sua garapinha, num botava no café não, tinha café sempre margoso, mas a garapa, 
essa adoçava a boca, né filha? Muita cana!39 

 

Ela ainda comenta dos filhos e narra que teria criado mais filhos de outras pessoas que 

os seus, sem mencionar se estes seriam dos senhores ou de outros escravos. Cabureco é o 

termo adotado pelos pretos-velhos para se referir a crianças.   

 

Maji peta-velha jiteve jicaburéco seu e ji crio cabureco dos outro. Eji que tinha qui 
jidá conta mais dos cabureco dos otô, qui seu próprio cabureco.40   

 

                                                                                                                                                                

filha? Cedo tem que fazer esse aprendedor. Cedo tinha que aprender o que preta-velha aprendeu cedo também. 
Trabalhar, com pouco, pouca comida, sem lugar bom pra se deitar. Passar frio.” Entrevista concedida pelo 
espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe Celina, em 4 de julho de 2016, durante ritual de mesa 
rasteira de jurema sagrada. 
38 “Tem lugar que tinha povo que se revoltava. Que não queria aquilo. Chegava perto e chamava: vamos lá. 
Vamos fazer, vamos fazer. Primeiro preta-velha tinha medo. Não queria ir pra outro lugar que preta-velha 
nunca conhecia também. Mas teve muito, filha.” Entrevista concedida pelo espírito da Vovó Cambinda, 
incorporado na médium mãe Celina, em 4 de julho de 2016, durante ritual de mesa rasteira de jurema sagrada. 
39 “Tinha também, esse senhor nosso era esperto também. Não queria perder povo que trabalhava. Quando já 
achava que a coisa tava ruim pra gente, agradava. Preta-velha gostava do seu pito, gostava da sua garapinha, 
tomava sua garapinha, não botava no café não, tinha café sempre amargo, mas a garapa, essa adoçava a boca, 
né filha? Muita cana.” Entrevista concedida pelo espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe 
Celina, em 4 de julho de 2016, durante ritual de mesa rasteira de jurema sagrada. 
40 “Mas preta-velha teve crianças suas e criou crianças dos outros. Tinha que dar conta mais das crianças dos 
outros que das suas próprias.” Entrevista concedida pelo espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium 
mãe Celina, em 4 de julho de 2016, durante ritual de mesa rasteira de jurema sagrada. 
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A despeito da severidade do cotidiano, ela cita que seu senhor teria ficado muito 

agradecido por todos os serviços prestados por ela ao longo da vida, e por isso a teria 

presenteado com uma casinha.  

 

Iji sempre jiaprendeu qui sinhô que tava lá, eji me dava o poco que tinha pa essa 
carcaça fica. Em pé. Eiji qui ji temji uma coisa moiuto boa filha porque ji quando 
peta-velha fico velha, eji fico gradicido. Eji deu seu canto pra morá, eji não 
pricisava trabaiá pra té minha comida. Eji chegava minha comida na hora qui 
jipeta-velha prechichava i ji agradici muito. Eji nunca ji teve catuá bonito, ici, nunca 
teve não. Eji morava num lugar qui ji peji batia na terra eji tinha uns pano velho pá 
deitá no chão. Eji maji peta-velha nunca quiji mais do que isso não. Tava feliz 
também.41 

 

No que diz respeito ao segundo eixo, da religiosidade, Vovó Cambinda menciona algo 

bastante interessante, que dá a entender que teria sido apresentada ao catolicismo no Brasil, 

por meio de seu senhor.  

 

Eija historia da preta-velha, como ji de chamá Nosso Senhor, eja já foi já coisa que 
aprendeu do sinhô. Eija ji preta-velha de jicoisa de Nossa Senhora do Rosário, 
Nosso Senhor Jesus Cristo eji qui preta-velha jiconheceu. Eji sempre fiquei muito 
gradicida, filha. Eija qui jideu ji força pra preta-velha jifazer caminhador.42 

 

É interessante notar que durante toda a narrativa há menções a Jesus Cristo e Nossa 

Senhora. Além disso, noções como amor ao próximo e perdão transbordam das falas. A 

despeito de todas as dificuldades contadas, em nenhum momento há uma reclamação ou a 

expressão de um sentimento de ódio, rancor ou mágoa. Ao tratarmos, no próximo capítulo, da 

apropriação dos pretos-velhos pelos consulentes dos terreiros, veremos que as noções de 

“resistência” e “leveza” são combinadas para descrevê-los. E é exatamente essa a sensação 

                                                   
41 “Sempre aprendeu que o senhor que estava lá me dava o pouco que tinha pra essa carcaça ficar. Em pé. Que 
tem uma coisa muito bonita filha, porque quanto preta-velha ficou velha, ele ficou agradecido. Deu seu canto 
pra morar, não precisava trabalhar pra ter minha comida. Chegava comida na hora que preta-velha precisava e 
agradeci muito. Nunca teve casa bonita, nunca teve não. Morava num lugar onde os pés batiam na terra, tinham 
uns panos velhos pra se deitar no chão. Mas preta-velha nunca quis mais do que isso não. Tava feliz também.” 
Entrevista concedida pelo espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe Celina, em 4 de julho de 
2016, durante ritual de mesa rasteira de jurema sagrada. 
42 “Essa história da preta-velha, como de chamar Nosso Senhor, já foi já coisa que aprendeu com o senhor. 
Coisa de Nossa Senhora do Rosário, Nosso Senhor Jesus Cristo, que preta-velha conheceu. Sempre fiquei muito 
agradecida, filha. Que deu muita força pra preta-velha fazer o caminhador.” Entrevista concedida pelo espírito 
da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe Celina, em 4 de julho de 2016, durante ritual de mesa rasteira 
de jurema sagrada. 
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gerada pela fala de Vovó Cambinda. Essa resistência baseada na gratidão, no amor e na 

simplicidade fica bem nítida na passagem a seguir:  

 

Eji di preta-velha foi ji muita, ji muita, como si diz?, eji preta-velha não diz que é 
pobreza não. Não é pobreza. Eji via o sol nasce, eji via a lua chegá, viu filha. Esa 
cousa que tava, como si diz, era boa ji pá mim. Iji via essa outra cousa lá, tanta 
sofrimento pá te isso, te aquilo... Ji cousa, isso não aprendi isso não.  Eji nem quiji.43 

 

Ela inda deixa entrever algo interessante, já mencionado anteriormente, dando a 

entender que teria conhecido ou pertencido à jurema sagrada em sua vida, e por isso estaria 

atuando nessa linha atualmente.  

 

Eji preta-velha ji pertenceu, iji preta-velha ji taji na linha da jurema hoje, viu 

filha?44 

 

Por fim, tem-se o último eixo de sua narrativa que estabelece os comparativos entre o 

período em que teria vivido como escrava e os tempos atuais, deixando, de certa forma, 

conselhos para os que a escutavam. Bango é termo empregado para se referir a dinheiro.   

 

Eji senhora hoje não pode viver sem bango, peta-velha nunca jitinha jibango pa 
jidá.45 
 
Eji com muito jipouco que tem hoje, eji já sabia muito mais coisa. I ji vivia bem 
meió. Eji comia melhor. Sabia como cura doença, sem tê veneno, hoje num sabe.46 

 

Após aproximadamente vinte minutos de relatos ela se despede com a risadinha 

característica ao som do seguinte ponto cantado: 

                                                   
43 “De preta-velha foi muita, muita, como se diz?Preta-velha não diz que é pobreza não. Não é pobreza. Via o sol 
nascer, via a lua chegar, viu filha? Essa coisa que estava, como se diz, era boa pra mim. Via essa outra coisa lá, 
tanto sofrimento pra ter isso, ter aquilo... Essa coisa, isso não aprendi isso não. Nem quis.” Entrevista concedida 
pelo espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe Celina, em 4 de julho de 2016, durante ritual de 
mesa rasteira de jurema sagrada. 
44 “Preta velha pertenceu, e preta-velha está na linha da jurema hoje, viu filha?” Entrevista concedida pelo 
espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe Celina, em 4 de julho de 2016, durante ritual de mesa 
rasteira de jurema sagrada. 
45 “Senhora hoje não pode viver sem dinheiro, preta-velha nunca tinha dinheiro para dar”. Entrevista concedida 
pelo espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe Celina, em 4 de julho de 2016, durante ritual de 
mesa rasteira de jurema sagrada. 
46 “Com muito pouco que tem hoje, já sabia muita coisa. E vivia bem melhor. E comia melhor. Sabia curar 
doenças, sem ter veneno. Hoje não sabe.” Entrevista concedida pelo espírito da Vovó Cambinda, incorporado na 
médium mãe Celina, em 4 de julho de 2016, durante ritual de mesa rasteira de jurema sagrada. 
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A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou, eu vou, eu vou. Ficar com 
Deus e Nossa Senhora! 

 

Infelizmente só logramos registrar esta entrevista com um preto-velho, mas ela já 

oferece elementos suficientes para indicar que uma pesquisa mais aprofundada acerca do tema 

teria muito a acrescentar ao conhecimento historiográfico sobre a memória da escravidão. Ao 

menos no sentido de empreender um estudo das narrativas apresentadas sobre o tema, sob uma 

perspectiva deslocada do olhar tradicional, permitindo repensar os locais de produção de 

conhecimento. Conforme mencionado por Vovó Cambinda, “Pode morre a matéria toda, mas 

a sabedoria vai ficá!47”. Independentemente de se estar ou não analisando a fala de um 

escravo que teria vivido e morrido no Brasil e retornado na forma de espírito, a sabedoria 

consubstanciada nessa memória recriada está disponível para análise, aguardando somente que 

mais entrevistas sejam realizadas.  

 

                                                   
47 Entrevista concedida pelo espírito da Vovó Cambinda, incorporado na médium mãe Celina, em 4 de julho de 
2016, durante ritual de mesa rasteira de jurema sagrada. 
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O silêncio sobre o qual deitamos o passado  
é um silêncio que mente.  

Há qualquer coisa que fala sempre. 
 

Mia Couto, poeta, escritor e biólogo moçambicano 
 

 

7. ENXERGAR OS MORTOS COM OS OUVIDOS  

 

“Foi meu primeiro contato mesmo com o ancestral ali incorporados”1.  
“Trazer essa memória do preto-velho é trazer um pouco da própria história em 
si”2. 
“Porque os pretos-velhos eles vem pra cura, pra ajudar, pra benção mesmo, então 
eles tem aquela missão, só que eles mantém essa tradição deles, o que eles eram 
antes”3 

 

Escutar os mortos com os olhos é o título de um artigo de Roger Chartier publicado 

em 2010. O autor aborda as questões relacionadas às representações e apropriações 

relativas às produções e interpretações de textos escritos. Ao comparar as ciências exatas 

com a literatura e as humanidades, ele menciona que nestas o passado permanece sempre 

presente, vivo, inspirando novas criações e desprendendo-se das mesmas. Sendo assim, 

abrir-se-ia a possibilidade de, com a leitura de um livro, por exemplo, escutar o que os 

mortos teriam a dizer, gerando novas interpretações e mantendo-os, dessa forma, vivos. 

Apropriamo-nos desta frase, invertendo-a, porém, com o intuito de adequá-la um pouco 

mais aos resultados da pesquisa aqui apresentados. Ao enxergarmos nos pretos-velhos um 

livro, algo a ser lido, decifrado, interpretado pelos consulentes, abrimos espaço para um 

amplo estudo de sua apropriação por um grupo determinado. Esse processo foi analisado 

através da escuta, de longas conversas com os leitores dos pretos-velhos, pessoas que se 

consultaram com frequência ou esporadicamente com eles.  

Previamente à análise mais aprofundada das entrevistas realizadas cabem algumas 

considerações gerais acerca das mesmas. A primeira delas diz respeito à tangibilidade da 

percepção de veracidade na figura dos pretos-velhos. Chartier já afirmava que as 

representações vão muito além de simples imagens (verídicas ou não), “elas possuem uma 

energia própria que convence de que o mundo, ou o passado, é realmente aquilo que dizem 

que é” (CHARTIER, 2010, p. 26). Essa representação do preto-velho, passível de “leitura” 

por uma comunidade específica, cumpre uma espécie de função social. É ele um dos 

                                                      
1 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016.  
2 Entrevista concedida por Simone de Assis em 27 de setembro de 2016. 
3 Entrevista concedida por Marilaine Rodrigues em 30 de setembro de 2016. 
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responsáveis por manter viva uma memória da escravidão (com seus sofrimentos, sua 

resistência e sua superação) e, concomitantemente, por auxiliar no sobrepujamento das 

dores daqueles que os procuram. Para os consulentes não restam dúvidas acerca da 

autenticidade do fenômeno da incorporação, legitimando, de certa forma, a representação.  

Um segundo aspecto que merece destaque são os relatos de verdadeiros milagres 

supostamente concretizados pelos pretos-velhos, especialmente relacionados a questões de 

saúde. Alguns dos casos narrados impressionam. São pessoas aparentemente vítimas de 

negligência médica que tiveram sua saúde restabelecida após a intervenção de um preto-

velho. Discorreremos mais detidamente sobre essas ocorrências ainda neste capítulo.  

Um terceiro elemento que deve ser citado é a emoção de muitos entrevistados ao 

tratar de suas memórias relacionadas aos pretos-velhos. Alguns deles chegaram a chorar e 

interromper suas narrativas para se restabelecer. Além de nostálgico, o tema parece 

envolver questões muito profundas. Halbwachs (2006) já havia reforçado a imperatividade 

dos contextos sociais para a reelaboração do que denominamos como memórias. É 

importante atentar para os contextos sociais tanto no momento de ocorrência dos fatos 

lembrados (quando, por exemplo, teria acontecido a salvação da vida da filha da 

entrevistada, ainda durante a gravidez), quanto do tempo presente (em que, novamente, a 

saúde da filha é restaurada pelo preto-velho, na semana em que realizávamos a entrevista4).  

Por fim, cabe aludir àquilo que Chartier denomina a “modalidade da leitura” 

(CHARTIER, 1990, p. 26), ou a forma como o texto é apresentado. No caso dos pretos-

velhos trata-se de um texto oral, teoricamente não elaborado de maneira prévia, popular, 

em muitos casos público (mesmo as consultas particulares acabam sendo ouvidas por 

cambonos e por outras pessoas que estejam próximas ao médium) e expresso em 

linguagem simples, pouco rebuscada e bastante específica (com terminologia própria, 

sotaque e estrutura gramatical informal). 

Isso posto, partimos para a apresentação dos principais resultados das entrevistas. 

Elas foram realizadas entre os meses de junho e novembro de 2016, em locais variados. 

Todas as pessoas entrevistadas já nos conheciam previamente, das giras e festas dos 

terreiros. Conforme mencionado anteriormente, almejamos analisar as memórias 

reelaboradas por essas pessoas, bem como a forma como o “texto” preto-velho foi 

apropriado, buscando algumas regularidades nas percepções apresentadas, sem ignorar as 

especificidades de cada relato. Afinal de contas, como disse Humberto Eco: “um texto 

                                                      
4 Referente aos casos relatados por Luciana Fonseca em 4 de outubro de 2016. 
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sempre pode ter mais de uma interpretação, toda obra é aberta”, “mas não escancarada” 

ressalvaria Haroldo Campos (apud NETO, 2016)5.  

  

7.1 Perfil dos entrevistados  

 

Conforme mencionado por Chartier (1990), estudos acerca dos processos de 

apropriação devem levar em conta o perfil dos leitores. As informações pessoais 

solicitadas dos entrevistados foram: nome, idade, escolaridade, profissão, religião e cor. 

Sendo assim, resumimos abaixo algumas dessas características que julgamos relevantes 

para a pesquisa.  

Previamente, porém, cabe mencionar que a seleção das pessoas entrevistadas foi 

feita a partir de alguns critérios gerais. O principal elemento considerado foi a frequência 

dessas pessoas nos terreiros. As duas mães-de-santo foram obviamente as primeiras a ser 

incluídas no grupo, sendo que suas vozes também serão analisadas neste capítulo. Em se 

tratando dos consulentes, optou-se por conversar com alguns filhos-da-casa e alguns 

consulentes esporádicos. No caso específico da Associação Afro-brasileira Casa do 

Tesouro a maior parte dos entrevistados é filho-da-casa, uma vez que a quase ausência de 

giras de umbanda nos últimos meses dificultou o contato com frequentadores esporádicos. 

Mesmo nas mesas rasteiras de jurema sagrada a maior parte dos presentes era da própria 

casa. De um total de doze pessoas entrevistadas, têm-se exatamente seis de cada terreiro. 

Não houve nenhum caso de consulente que frequentasse ambos os terreiros aqui 

pesquisados.  

 

Quadro 1 - Relação dos entrevistados 

Associação Afro-brasileira Casa do Tesouro Tenda Pai José do Congo 

Celina Batalha Mãe-de-santo Leila Rodrigues Mãe-de-santo 

Soraia Santos Filha-da-casa Marilaine Rodrigues Filha-da-casa 

Zilvan Lima Filho-da-casa Neide Neves Filha-da-casa 

Marilene Pereira Filha-da-casa Rosilene das Chagas Consulente 

Gabriel Rufo Filho-da-casa Luciana Fonseca Consulente 

Simone de Assis Consulente Eliana Trindade Consulente 

                                                      
5 Comentário equivalente na historiografia pode ser encontrado em Chartier (1998): “Toda história da leitura 
supõe, em seu princípio, esta liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro lhe pretende impor. 
Mas esta liberdade leitora não é jamais absoluta” (p.77) 
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Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Inevitável notar a predominância de mulheres entre os entrevistados. O critério de 

gênero não figurou entre os determinantes para participar da pesquisa, sendo que essa 

primazia feminina só foi de fato percebida no momento da análise. Na prática, em ambos 

os terreiros o número de filhas-da-casa supera o de filhos (ao menos na rotina diária e nas 

giras e festas6). Ademais, considerando que um dos fatores cruciais para a seleção dos 

entrevistados foi a afinidade, as mulheres acabaram se mostrando mais abertas e receptivas 

com a proposta de participar das conversas. Apresentamos a seguir um quadro geral com 

as informações referentes a cada entrevistado, agrupando-os de acordo com o terreiro.  

 

Quadro 2 – Resumo das informações referentes aos entrevistados vinculados ao terreiro 
Associação Afro-Brasileira Casa do Tesouro 

Nome Idade 
Local de 

nascimento 
Escolaridade Profissão Cor Religião 

Celina 
Batalha 

66 
Rio de Janeiro 

– RJ 
Pós-graduação 

Professora 
aposentada 

Branca 
Candomblé, 
umbanda e 

jurema sagrada 

Soraia 
Santos 

38 
São João del-

Rei - MG 
Médio 

(completo) 
Cuidadora 
de idosos 

Negra Candomblecista 

Zilvan 
Lima 

27 
São João del-

Rei - MG 
Superior (em 
andamento) 

Estudante Negro 
“Culto aos 
ancestrais” 

Marilene 
Pereira 

46 
Vitorino 

Freitas - MA 
Fundamental 
(incompleto) 

Do lar Parda Candomblecista 

Gabriel 
Rufo 

34 
São Paulo – 

SP 
Superior (em 
andamento) 

Do lar Branco Candomblecista 

Simone de 
Assis 

28 
Cambuquira - 

MG 
Superior (em 
andamento) 

Estudante Negra 
“Panteão 

brasileiro” 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Quadro 3 – Resumo das informações referentes aos entrevistados vinculados à Tenda Pai 
José do Congo 

Nome Idade 
Local de 

nascimento 
Escolaridade Profissão Cor Religião 

                                                      
6 Ressalta-se que em ambos os locais há filhos-da-casa que não residem em São João del-Rei e por isso não 
estão presentes na rotina dos terreiros. Além disso, alguns dos filhos-de-santo -sobretudo da mãe Leila-, já 
possuem seus próprios terreiros, ou participam das atividades também em outros locais.  
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Leila 
Rodrigues 

70 
São João del-

Rei - MG 
Fundamental 
(incompleto) 

Do lar Negra Católica 

Marilaine 
Rodrigues 

42 
São João del-

Rei - MG 
Superior (em 
andamento) 

Do lar e 
estudante 

Negra 
Católica e 

espírita 

Neide 
Neves 

47 
São João del-

Rei - MG 
Superior 

(completo) 
Engenheira Parda Espírita 

Rosilene 
das 

Chagas 
58 

São João del-
Rei - MG 

Fundamental 
(incompleto) 

Doméstica Parda 
Espírita e 
católica 

Luciana 
Fonseca 

34 
São João del-

Rei - MG 
Fundamental 
(incompleto) 

Doméstica Parda Católica 

Eliana 
Trindade 

50 
São João del-

Rei - MG 
Fundamental 
(completo) 

Do lar Negra 
Umbanda e 

católica 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Conforme é possível perceber, a maior parte dos entrevistados tinha até 59 anos no 

momento das conversas. As duas únicas pessoas com idade superior a essa faixa etária são 

as mães-de-santo. No que diz respeito ao local de nascimento, a maioria do grupo é natural 

de São João del-Rei, Minas Gerais. As exceções foram uma pessoa de Cambuquira (MG); 

uma do Rio de Janeiro (RJ), uma de São Paulo (SP) e uma de Vitorino Freitas (MA). 

Salienta-se que todos vivem, atualmente, em São João del-Rei ou cidades vizinhas (Prados 

e Tiradentes).   

Em termos de escolaridade, exatamente metade dos entrevistados possui ao menos 

o nível superior em andamento, enquanto a outra metade cursou, no máximo, o ensino 

médio. No primeiro grupo, destacam-se os cursos ligados à área de humanas: artes 

aplicadas (Gabriel Rufo), dança (mãe Celina Batalha), teatro (Zilvan Lima), história 

(Simone de Assis) e direito (Marilaine Rodrigues). Somente uma pessoa é da área de 

exatas: engenharia (Neide Neves). Cabe ressaltar que na Associação Afro-Brasileira Casa 

do Tesouro, liderada por mãe Celina, das seis pessoas com quem conversamos quatro estão 

cursando ou já concluiram o ensino superior (inclusive a mãe-de-santo). Já na Tenda Pai 

José do Congo, há somente duas pessoas nessa situação.  

No que tange à profissão, há uma predominância das atividades ligadas ao serviço 

doméstico. Quatro mulheres se apresentaram como “do lar” (uma delas também está 

estudando – graduação em direito), mas todas fazem questão de ressaltar as diversas 

atividades que exercem (seja em relação à própria religião ou a participação em 

associações de bairro e grupos dedicados à produção de alimentos, por exemplo). Duas são 
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domésticas, trabalhando na casa de outras pessoas. Dessas seis mulheres, cinco são 

justamente as que estudaram no máximo até o ensino fundamental. A sexta é a que iniciou 

recentemente o curso superior em direito. Com exceção de uma (Marilene Pereira), todas 

as entrevistadas que se identificaram como domésticas ou do lar estão vinculadas ao 

terreiro da mãe Leila (inclusive a mãe-de-santo). 

Em termos de cor, a metade dos entrevistados se define como negra, dois como 

brancos e o restante como pardo. Algo que chamou a atenção nessa autodeclaração foi a 

menção à certidão de nascimento. Duas pessoas retomaram o documento para responder à 

questão da cor. Neide Neves, por exemplo, menciona: 

 

Na certidão ta escrito parda.7 

 

Soraia Santos contesta, de certa forma, o documento oficial e diz: 

 

Eu me considero negra, mas na minha certidão de nascimento a cor não consta.8 
 

O último questionamento realizado foi a respeito da religião. Neste caso específico 

as respostas foram extremamente variadas e complexas. Quase todas as pessoas desviaram 

o olhar e começaram a rir ao serem questionadas sobre esse ponto. Quiçá o elemento mais 

interessante que emergiu das respostas foi o fato de uma única pessoa, Eliana Trindade, ter 

se reconhecido como umbandista, ainda que com uma pequena ressalva: 

 

Eu falo assim, que eu sou da umbanda, mas a umbanda ela é, assim, ela pertence 
à religião católica, né?9 

 

Os outros entrevistados transitaram entre “espíritas”, “católicos”, “católicos e 

espíritas”, “candomblecistas” (sobretudo os filhos-de-santo da mãe Celina). Neide Neves 

afirma: 

 

Espírita. Na verdade, o espiritismo, dizem que o espiritismo não é uma religião, 
né? Eu fui batizada na igreja católica então, assim, mas eu me vejo espírita! Eu 
não me vejo como uma pessoa católica, porque eu não vou à missa, assisto missa 
esporadicamente, o que eu gosto mesmo é de estar lá no meio dos espíritos. 
Adoro! Pra mim não tem coisa melhor.10 

 
                                                      

7 Entrevista concedida por Neide Neves em 14 de outubrro de 2016. 
8 Entrevista concedida por Soraia Santos em 22 de setembro de 2016. 
9 Entrevista concedida por Eliana Trindade em 10 de novembro de 2016. 
10 Entrevista concedida por Neide Neves em 14 de outubrro de 2016. 
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Zilvan Lima evoca o culto aos ancestrais de maneira mais genérica: 

 

Sou... É dificil falar de religião, assim, porque eu não me denomino 
candomblecista, nem umbandista e tal. Eu sou uma pessoa que tem relação com 
o culto aos ancestrais, que tem a presença dos ancestrais no dia a dia e a minha 
religião é essa. É manter essa memória viva comigo.11 

 

Simone de Assis já aborda um conjunto mais amplo de religiões, denominada por 

ela como “panteão brasileiro”: 

 

Eu faço parte do panteão brasileiro e que não consegue ter uma religião só. Eu 
nasci dentro do catolicismo, mas tive uma passagem pelo espiritismo, e hoje em 
dia eu frequento casas de umbanda e candomblé. Então assim, eu não consigo 
me definir em uma, mas eu acho assim que eu abarco todo esse caminho aí.12 

 

As respostas seguem a linha daquelas que também foram dadas pelas mães-de-

santo (analisadas no primeiro capítulo), e são sintomáticas do múltiplo pertencimento de 

Pierre Sanchis (in MAGALHÃES, 2012). Durante as entrevistas, uma das sugestões desse 

autor foi, inclusive, adotada. Os consulentes foram questionados num primeiro momento 

sobre qual seria sua religião. Após a resposta, foram inquiridos se desejavam mencionar 

uma segunda religião. A resposta foi, na totalidade dos casos, negativa, uma vez que a 

maior parte dos entrevistados que vivenciava esse múltiplo pertencimento já apresentava 

todas as religiões a que se sentia vinculado imediatamente.  

Além disso, é importante ressaltar que, posteriormente, os entrevistados foram 

solicitados a relatar o que significava a umbanda em suas vidas. Interessante notar que 

independentemente da religião outrora mencionada, as respostas a essa questão foram 

profundamente pessoais e emocionadas. A maior parte deles reserva à umbanda uma 

posição de relevância extrema em suas vidas. Percebe-se claramente que ela extrapola os 

limites “religiosos”, perpassando todos os âmbitos da vida dos entrevistados, de maneira 

bastante próxima à cosmologia bantu (abordada no segundo capítulo).  

Eliana Trindade frequenta terreiros de umbanda há mais de trinta anos por 

influência de familiares. Como a única pessoa a se declarar umbandista, ela ressalta de 

maneira apaixonada o fundamento da caridade inerente aos terreiros dos quais participa (no 

momento da entrevista, além da Tenda Pai José do Congo, Eliana era filha-de-santo da 

Choupana do Chico Baiano, no bairro das Águas Gerais, em São João del-Rei).  

  
                                                      

11 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
12 Entrevista concedida por Simone de Assis em 27 de setembro de 2016. 
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A minha vida é a umbanda [...] Eu vou te falar uma coisa, eu sou apaixonada 
pela umbanda, e vivo de umbanda. [...] Lá [Tenda Pai José do Congo] é a minha 
segunda casa. Eu vi os filhos dela [da mãe Leila] crescerem, eu vi os netos dela 
crescerem, eu vi os bisnetos dela crescerem! Então eu me sinto em casa, da 
família mesmo. 13  

 

Luciana Fonseca, a despeito de se apresentar como católica, deposita enorme 

confiança na umbanda e sempre se emociona narrando os diversos casos de soluções 

alcançadas através de suas entidades.    

 

A umbanda pra mim é tudo, né? Porque eu não conhecia. Minha família a 
maioria da minha família é evangélica, inclusive eu também já fui, de frequentar. 
Então hoje eu vejo que a umbanda resolve muita coisa mesmo, assim, pra gente, 
eu acho muito bom. Um lugar que eu tenho paz. [...] Se não fosse o Pai José, na 
verdade, era pra eu com a Luara [filha mais nova de Luciana] ter morrido no 
parto.14  

 

Marilaine Rodrigues, filha de mãe Leila, se apresentou como católica e espírita ao 

ser inquirira acerca de sua religião, mas, posteriormente, ressaltou a relevância da umbanda 

em sua vida. Durante a conversa ela mencionou que já teria, literalmente, nascido dentro 

do terreiro, uma vez que sua mãe manteve os atendimentos com Pai José durante a 

gravidez.  

 

Nossa! Muita coisa boa mesmo! Muita! Eu não sei sinceramente se não fosse [a 
umbanda], como seria. [...] Então assim, a umbanda pra mim hoje, o espiritismo 
pra mim [...] é uma proteção que eu tenho. Parece assim, uma garantia de vida. 
Tudo eu recorro aqui. Porque assim, você sempre pede a Deus, mas [...] você ter 
contato direto -que você sabe que é do espaço, que vai te ajudar-, é uma benção 
que você tem [...]. Abaixo de Deus, eu tenho a umbanda como meu escudo.15  

 

Simone de Assis, seguidora de diversas religiões do “panteão brasileiro”, que 

englobaria, segundo sua fala, o catolicismo, o espiritismo, a umbanda e o candomblé, 

também aborda a relevância da umbanda em sua vida. É importante salientar que ela tem o 

costume de visitar diversos terreiros de umbanda, sem ter sido formalmente iniciada em 

nenhum deles até o momento da entrevista.  

 

Então acho que é o tipo de religião que vai abraçar toda pessoa, sem nenhum 
juízo de valor, e num sentido de ajudar essa pessoa a crescer na vida, de 
melhorar, então acho que é a religião que eu me apego assim.16  

 

                                                      
13 Entrevista concedida por Eliana Trindade em 10 de novembro de 2016. 
14 Entrevista concedida por Luciana Fonseca em 4 de outubro de 2016. 
15 Entrevista concedida por Marilaine Rodrigues em 30 de setembro de 2016. 
16 Entrevista concedida por Simone de Assis em 27 de setembro de 2016. 
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De maneira geral, as falas transcritas e a ocultação da umbanda nas respostas dos 

entrevistados ao serem inquiridos acerca de sua devoção religiosa vão ao encontro do que é 

apresentado por Reginaldo Prandi (2004). Muitas pessoas que frequentam os terreiros se 

apresentam como católicas ou espíritas. Conforme abordado no primeiro capítulo desta 

dissertação e ainda segundo Prandi, as razões para esse fato podem variar, indo desde uma 

maneira de se proteger frente a perseguição religiosa que ainda existe contra as religiões 

afro-brasileiras até a crença, na prática, em mais de uma religião. Considerando que não 

era este o objeto da pesquisa aqui apresentada, não nos debruçamos com muito afinco 

sobre essa questão durante as entrevistas, mas ousamos inferir que o múltiplo 

pertencimento seja a melhor justificativa, seguido por uma percepção de que espiritismo e 

umbanda se confundem como uma mesma religião, ao menos no caso dos entrevistados 

aqui apresentados.  

Tendo como base essas informações, parte-se, então, para uma análise mais 

aprofundada das entrevistas: as falas, as reações e as sensações que afluiram durante as 

mesmas.  

 

7.2 Preto ou velho?   

 

Eu descrevo os pretos-velhos pra mim como um avô, aquele avô que você chega, 
que você desabafa, porque eles tem esse lado. Por isso que chama lá, Vovô isso, 
Vovó Balbina e tal. Porque a gente tem esse lado mesmo de eles serem os avós 
nossos.17 
 
Por ele ser assim, considero como um vô mesmo, das coisas boas.18 

 

Conforme demonstrado nas falas de Eliana Trindade e Luciana Fonseca, 

respectivamente, uma das associações mais recorrentes que emergiu das entrevistas foi 

entre os pretos-velhos e essa figura dos avós, das pessoas idosas, bondosas, carinhosas, 

pacientes. Essa aproximação foi tão repetitiva e imediata que em diversos casos a memória 

da velhice se sobrepos à da escravidão e do sofrimento. Interessante notar que tanto Eliana 

quanto Luciana foram além da questão da idade, ressaltando a figura idosa e familiar do 

avô. Ambas foram, dentre as entrevistadas, as que relataram com maior emoção sua 

relação com os pretos-velhos. Eliana conviveu e cambonou o marido que era médium e 

recebeu dois pretos-velhos durante décadas; e Luciana teve a própria vida, além da vida de 

sua filha caçula, salvas, segundo ela, pelo preto-velho de mãe Leila. O respeito, a gratidão 
                                                      

17 Entrevista concedida por Eliana Trindade em 10 de novembro de 2016. 
18 Entrevista concedida por Luciana Fonseca em 4 de outubro de 2016. 
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e a proximidade pela entidade são tão profundos que elas acabam por enxergá-la como 

alguém da família.   

De forma geral, o velho acabou falando mais forte que o preto, ao menos num 

primeiro momento. Ao serem questionados sobre como descreveriam os pretos-velhos 

parte dos consulentes respondia principiando pela senilidade e só num segundo momento 

se voltavam à figura do escravo. Marilaine Rodrigues e mãe Celina mencionam: 

 

Eu vejo assim, os pretos-velhos, imagino eles bem velhos, bem velhos, assim, 
sofridos, porque a história dos pretos-velhos, a maioria veio da África, na época 
dos escravos.[...] Eu vejo, imagino eles, bem velhinhos, bem sofridos, calmo, 
tranquilos, e imagino eles uns doutores da vida.19 
 
Olha, eu vejo uma coisa de uma velhice, uma velhice pobre.20 

 

Partindo da noção proposta por Chartier de representação, baseada tanto em 

questões físicas quanto simbólicas, percebe-se claramente que muitos dos objetos e 

trejeitos dos pretos-velhos acabam facilitando essa associação tão direta entre essas 

entidades e a figura de uma pessoa de idade avançada. No que tange ao físico, o uso da 

bengala, a dificuldade de locomoção, os tremores das mãos e pés, a curvatura da coluna, 

dentre outros elementos são prontamente apropriados como características de idosos. Ao 

menos a idade foi apresentada, em alguns casos, como justificativa para as oferendas 

realizadas aos pretos-velhos e os objetos que eles normalmente utilizam. Luciana Fonseca 

e Marilene Pereira apontam, respectivamente: 

 

Eu imagino que deve ser por causa da idade, né? Porque assim, parece que é bem 
velhinho. Pela voz, o jeito de conversar, parece ser bem velhinho mesmo. 
[justificando o uso da bengala, do charuto e do vinho, enumeradas por ela 
anteriormente].21 
 
Acho a postura por causa da idade, ela deve ser bem velhinha mesmo, eu penso 
assim.22 
 
 

Em termos mais simbólicos, paciência e sabedoria acabam emergindo nas falas de 

praticamente todos os entrevistados como a principal qualidade associada, direta ou 

indiretamente, à senilidade. Na maior parte das vezes essas características são vinculadas 

ao auxílio que eles prestam, por escutarem com atenção e mansidão, durante o tempo que 

for necessário, todas as queixas e problemas dos consulentes. Soraia Santos narrou durante 
                                                      

19 Entrevista concedida por Marilaine Rodrigues em 30 de setembro de 2016. 
20 Entrevista concedida por Celina Batalha em 2 de junho de 2016. 
21 Entrevista concedida por Luciana Fonseca em 4 de outubro de 2016. 
22 Entrevista concedida por Marilene Pereira em 10 de outubrro de 2016. 



113 

 

as entrevistas que quando começou a frequentar terreiros de umbanda costumava ficar 

conversando durante muito tempo com os pretos-velhos em função das sensações de alívio 

e cuidado provocadas por eles.  

 

Eu fico até com dó dos pretos-velhos que eu vou consultar porque eu alugo, 
alugo, alugo, acaba virando nosso psicólogo!23 

 

A explicação para essa aproximação entre a figura dos pretos-velhos e a velhice 

pode passar por algo que foi levantado por mãe Celina durante as entrevistas:  

 

Essa fala antiga, né? Que ela tá perdida. Do aconselhamento. Que isso é uma 
coisa que a sociedade perdeu. Assim, a figura da avó. Não essa avó provedora. 
Que a avó hoje é provedora. Ela sustenta a família, ela sustenta os netos. Mas a 
avó de antigamente não. Era aquela avó que tinha a palavra da ordem daquela 
família. A família se reunia em torno daquela velhinha e tal, que dizia: “Meu 
filho, não faz isso. Vem escutar sua avó.” Então essa figura assim tá perdida e se 
busca isso de alguma forma.24 

 

Invariavelmente, entretanto, essa calma e sabedoria se desdobram em algo muito 

mais intenso e profundo. Elas seriam a chave para uma vida de resistência e força. E é 

neste momento que emerge a memória do preto. Fica claro que a qualidade de paciente e 

calmo atribuida aos pretos-velhos não se confunde com submissão apática ao regime 

escravista. Em absolutamente nenhuma das falas a entidade foi apropriada dessa forma. O 

caminho demonstrado pelos consulentes foi justamente o oposto: resistir, ainda que 

pacificamente, não é se omitir, tampouco quietude se confunde com submissão integral, 

conforme apresentado na fala de Zilvan Lima transcrita a seguir. 

 

E até nos conselhos que eles dão assim, de encarar as coisas com mais leveza, de 
ter humildade, sabedoria, e saber fazer silêncio, tem sempre uma coisa da espera 
que é a resistência. A espera da hora certa de agir. O nego-velho pra mim tem a 
ver com essa energia que acolhe, que acolhe e por isso que transforma. [...] 
Quando eu penso numa figura assim de resistência, pra mim é o nego-velho, se 
for pra falar numa palavra, é resistência.25 

 

A experiência e a sabedoria afloram como esteios de sobrevivência, como escudos 

frente a uma realidade árdua. A questão da corporeidade na construção da representação do 

preto-velho se mostra essencial na reelaboração dessa memória preta, da escravidão. Os 

desdobramentos podem variar, mas as deformações a que o corpo do médium se submete 

                                                      
23 Entrevista concedida por Soraia Santos em 22 de setembro de 2016. 
24 Entrevista concedida por Celina Batalha em 2 de junho de 2016. 
25 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
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geram, invarialmente, releituras da figura dos escravos, consoante às falas de Simone de 

Assis, Soraia Santos e mãe Leila, respectivamente.  

 

E aí de repente quando aquela entidade chega, então o corpo se transforma, e aí a 
questão do corpo né? Sei lá, você vê as pessoas pisando torto, e andando com 
corpo invertido, completamente pra baixo, isso assim, me assuta um pouco, 
porque na minha cabeça sempre vem a memória da escravidão mesmo. Por que 
que esses corpos tão desse jeito? Por que que esses pés tão tortos, a mão, que é 
como se fosse trejeito de que em outras vidas esses seres sofreram muito, e tá 
todo assim, atrapalhado.26 
 
Da parte deles, essa parte de experiência. Eu nem vejo como sofrimento. 
Acúmulo de experiência. Quando mais experiente, mais, você sabe. Vai 
trabalhando, trabalhando, trabalha tanto que você curva, né? Acaba pesando de 
tanta ajuda, né? De tanto trabalho que teve mesmo. Mas não é o trabalho do 
sofrimento. Engraçado, nunca encarei isso, essa essência deles como sofrimento 
não. Eles até agora assim não me passam isso de sofrimento. Mas assim, agora 
pra gente eu já, essa parte pelo menos, o que eu carrego pra mim, quanto mais eu 
me encolho, mais eu me curvo, mas eu me encolho também como proteção sabe? 
Eu tenho que me encolhe pra eu me defender. E na verdade se eu me encolho, eu 
me curvo, né? Então eu prefiro dependendo do que eu passar, eu prefiro me 
fechar. Eu encaro é desse jeito.27 
 
Mas a maioria dos pretos-velhos que eu vejo muito sofrido, tem preto-velho que 
trabalha aqui comigo, tem até problema de visão, fala que é cego. Isso aí foi 
couro no tronco.28 

 

Essa última fala se refere ao Pai Benedito do Engenho, preto-velho do médium 

Fernando, filho-de-santo da mãe Leila e marido de outra entrevistada, Eliana Trindade. Ele 

faleceu no decorrer desta pesquisa, antes que fosse possível entrevistá-lo. São vários os 

relatos sobre ele e os dois pretos-velhos com quem trabalhava (Pai Benedito e Pai 

Francisco). O primeiro se apresentava como cego e demandava o auxílio constante de um 

cambono para se locomover ou benzer outras pessoas. 

O elemento da corporeidade do preto-velho acaba se constituindo enquanto uma 

forma muito forte de reelaboração de uma memória de sofrimento, ou “traumatizante”, 

como mencionado por Pollack (1989). Os gestos e postura não deixam de se constituir 

enquanto uma estrutura de comunicação informal, que diz muito acerca dos maus tratos 

sofridos pelos escravos no Brasil.   

Os trechos supra apresentados revelam ainda outro aspecto que chamou muita 

atenção no decorrer das conversas: a associação (ou não) dessa memória preta com o 

sofrimento, com a dor. Considerando as respostas dadas pelos entrevistados, percebeu-se 

que o estabelecimento ou não desse vínculo passa pela forma como a pessoa se declara 
                                                      

26 Entrevista concedida por Simone de Assis em 27 de setembro de 2016. 
27 Entrevista concedida por Soraia Santos em 22 de setembro de 2016. 
28 Entrevista concedida por Leila Rodrigues em 29 de julho de 2016. 
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com relação à cor da sua pele. No que diz respeito ao grupo pesquisado, a memória preta 

passa, de maneira geral, pelo ato de se reconhecer negro. Foram no total doze pessoas 

entrevistadas, sendo que somente duas se declararam brancas. Em ambos os casos a 

memória recriada através dos pretos-velhos remete muito mais a simplicidade, humildade e 

sabedoria. Além disso, a imagem reelaborada relativiza o próprio tempo, aproximando o 

escravo de ontem ao negro de hoje, com suas qualidades e potencialidades se sobrepondo 

às questões de dor e sofrimento. Conforme mencionado por Trindade (2000): “as 

narrativas configuradas na memória social da escravidão foram esquemas significativos 

para a compreensão e interpretação das necessidades, interesse e expectativas dos negros 

na atualidade” (p. 162). Transcrevemos a seguir as falas de mãe Celina e Gabriel Rufo, os 

dois entrevistados que se apresentaram como brancos.  

 

Pra mim fala mais alto a simplicidade [que o sofrimento]. E assim, mesmo no dia 
de hoje, você vê uma preta velha, uma senhora, negra e tal. Você busca um 
pouco nela, uma sabedoria. Por exemplo, a Dona Tereza ali [faz sinal apontando 
para a vizinhança]: “Oh, minha filha”. Tá sempre rindo, mas ela vai falar 
alguma coisa que vai fazer você prestar atenção.29 
 
O negro carrega com ele o poder de síntese, que é o que é a fluidez tecnológica 
hoje. Aerodinamica, dos carros, do avião, tudo isso você já tinha naquelas 
pequenas imagens de esculturas africanas. Então, onde que eu quero chegar. Se a 
gente tem isso vindo de um lugar, de um continente, que se esparramou pelo 
mundo. É que a gente tem uma tendência a não falar dessas coisas que eu to 
falando. Que é essa coisa da origem, da arte, da música, da religiosidade. A 
escravidão do negro no Brasil é um período de miséria humana. A gente ainda 
tem uma dívida enorme com o povo negro, mas a gente também não pode só 
ficar falando da miséria humana.30 

 

Entre os que se declararam negros e pardos somente duas pessosa não fizeram essa 

associação direta entre os pretos-velhos e o sofrimento. Cabe ressaltar aqui que vários 

entrevistados ficaram claramente emocionados ao tratar do assunto, chegando, em alguns 

casos a chorar e solicitar um pequeno intervalo na conversa. Essas reações podem ser, em 

parte, justificadas por algo que será tratado a seguir, num tópico à parte, acerca da 

apropriação dos pretos-velhos como ancestrais. É interessante notar também, que as 

pessoas que mais se emocionaram e trataram com maior profundidade dessa questão do 

sofrimento foram justamente os dois únicos autodeclarados negros que estão cursando o 

ensino superior. Nesses casos as relações estabelecidas entre memória e sofrimento 

acabaram desaguando, novamente, em um discurso de resistência a partir do paralelo 

erigido entre as realidades da escravidão e a atual. Conforme mencionado por Ana Lugão 
                                                      

29 Entrevista concedida por Celina Batalha em 2 de junho de 2016. 
30 Entrevista concedida por Gabriel Rufo em 15 de setembro de 2016. 
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Rios e Hebe Mattos (2005), “a construção de memórias coletivas se faz, necessariamente, 

como função de questões políticas e identitárias vividas no tempo presente” (p. 43). Liana 

Trindade (2000) acrescenta que “nas narrativas sobre os pretos-velhos estão situados os 

quadros sociais de referência em que se contrói a memória coletiva do negro” (p. 160). 

Zilvan Lima, autodeclarado negro, estudante de graduação em Teatro na Universidade 

Federal de São João del-Rei e que relata se dedicar ao culto aos ancestrais almejando 

manter a memória dos mesmos viva, menciona: 

 

O nego-velho ele presentifica tudo que eu preciso resisitir, do que imagino que a 
minha família precisou resistir, só por ter a cor da pele que a gente tem. Ou só 
por ter, por ter a origem humilde que a gente tem.31 

 

Simone de Assis também se apresentou como negra, cursa História na Universidade 

Federal de São João del-Rei e está vinculada ao movimento estudantil e negro na cidade.  

 

São poucos [os estudantes negros no curso superior de História da Universidade 
Federal de São João del-Rei], e então qual seria também a minha contribuição 
enquanto pessoa que está estudando, que história que eu vou querer contar. Claro 
que eu vou querer contar um pouco dessa história, da memória da escravidão, 
tudo o mais. E trazer as coisas que dentro da sociedade mais incomodam, não 
incomodam, quer dizer, eu as outras pessoas olham com maus olhos. [...] Aí 
trazer essa memória do preto-velho é trazer um pouco da própria história em si e 
pras pessoas conhecerem mesmo, e olhar com respeito. [...] Eu acho que é forte, 
a minha identificação. É! Porque assim, eu sou uma preta!32 

 

A construção desse discurso mais envolvido e engajado nos dois casos pode ser, de 

certa forma, entendido a partir daquilo que Chartier (1990) menciona acerca da influência 

das experiências próprias de cada pessoa no processo de apropriação de um texto. Nestes 

casos as “bagagens” acadêmicas provavelmente influenciaram na forma como os pretos-

velhos são internalizados.  

É importante mencionar que, independente da forma como é realizada a 

reelaboração da memória da escravidão, a força dos pretos-velhos é um ponto comum nas 

falas de todos os entrevistados. Toda sua habilidade de lidar com situações adversas 

implica, invariavelmente, no redimensionamento dos problemas enfrentados atualmente, 

conforme exposto nas falas de Eliana Trindade e Neide Neves.  

 

Quando você depara com a história que eles tem, que eles passaram, na época 
deles, na época da escravidão, que eles ficavam no tronco, eles passavam fome. 

                                                      
31 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
32 Entrevista concedida por Simone de Assis em 27 de setembro de 2016. 
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Então, quando eles passam a contar aquilo pra gente, os problemas da gente 
chegam a ser até bem minúsculo mesmo, perto deles.33 
 
Você fica pensando assim, é a gente sofre, mas eles já sofreram tanto, mas eles te 
passam tanta calma que você acha que seu problema perto deles é 
pequenininho.34 

 

Antes de finalizar esse tópico, é interessante retomar algumas passagens que 

agregam novamente o preto e o velho. A despeito de as leituras apresentadas até o 

momento privilegiarem um ou outro elemento, o caráter conciliatório dos pretos-velhos 

acaba prevalecendo. Zilvan Lima congrega os dois aspectos (negro e idoso) num elemento 

comum: a exclusão de ambos na sociedade atualmente, a despeito de sua relevância. Essa 

percepção ainda reforça sua opinião anteriormente apresentada acerca da resistência 

constante dessas figuras, do embate cotidiano para se manterem vivas num ambiente que as 

marginalizaria, segundo sua opinião.  

 

O clássico nego-velho que eu acho que assim, se for pensar no Brasil, mostra a 
figura que é essencial mas que não é valorizada, sabe? O agricultor, que é o cara 
que alimenta todo mundo, mas que ao mesmo tempo ninguém sabe quem é, o 
que que faz. O avô que organiza a família ali e tal, mas que ao mesmo tempo 
você idoso não é valorizado [...]. O nego-velho pra mim é a figura que mostra 
melhor assim, melhor é difícil de falar, mas é a figura que mostra muito bem o 
que que o negro precisou fazer pra manter viva uma memória, pra manter vivo 
um tipo de vida, e principalmente para se manter vivo.35  

 

Já Gabriel Rufo elabora uma análise um pouco distinta, ainda que culmine no 

caráter agregador dos pretos-velhos. Interessante notar que a forma como ele aborda esse 

aspecto conciliador localiza as entidades umbandistas num ponto intermediário entre os 

senhores e os escravos, retirando-o, de certa forma, de sua posição de escravo. Dá-se a 

entender que o preto-velho, neste caso, teria um pouco desses dois extremos -escravo e 

senhor- sem, contudo, se constituir efetivamente enquanto um deles.  

 

Eu sou um homem branco que estou no candomblé. A minha pele é branca. Mas 
tudo que eu escuto é música de negro, tudo que me influencia vem dos negros, a 
estética da arte africana, tudo. Então, eu acho que o preto-velho ele é uma figura 
que possibilita os contatos, quando ele fala com o dono da fazenda e fala com o 
escravo. Ele junta os dois. E o preto-velho nasce dessa junção, dessa mistura.36 

 

                                                      
33 Entrevista concedida por Eliana Trindade em 10 de novembro de 2016. 
34 Entrevista concedida por Neide Neves em 14 de outubrro de 2016. 
35 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
36 Entrevista concedida por Gabriel Rufo em 15 de setembro de 2016. 
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Souza (apud DIAS, BAIRRÃO; 2011) defende que a forma como as pessoas se 

dirigiriam aos pretos-velhos (ressaltando as características mais africanas e escravas, aqui 

aproximadas à noção do preto; ou valorizando o caráter mais familiar e paternal, 

privilegiando o velho) variaria conforme o contexto ou dimensão específica em que sua 

apreensão seria realizada. A autora argumenta que em contextos mais coletivos 

sobressairia o “escravo”, enquanto em contextos mais particulares e pessoais, destacar-se-

iam o “vovô” e demais alcunhas de trato familiar. Ela ainda menciona um terceiro 

contexto, ainda mais íntimo, em que a “vovó”, por exemplo, se torna “minha vovó”. No 

caso da pesquisa aqui apresentada, a forma como o preto-velho é apropriado passaria, ao 

menos num primeiro momento, pela cor do consulente; e, num segundo momento, 

transitaria de modo relativamente natural entre esses três “contextos”. Salienta-se, contudo, 

que nessa apropriação do preto-velho como o “avô”, a interpretação parte de uma noção de 

senilidade (é a velhice que emerge nas entrevistas), para posteriormente desembocar na 

figura familiar, mais próxima. Essa questão do parentesco será melhor discutida ainda 

neste capítulo.  

 

7.3 Memórias do cativeiro 

 

Independentemente das especificidades de cada entrevistado, é importante ressaltar 

que, conforme mencionado por Chartier (1990), para que a representação de fato ocorra, 

faz-se necessário o conhecimento do signo e a existência de convenções compartilhadas. 

Não basta que uma única pessoa associe a figura do preto-velho ao sentimento de 

humildade, ou atribua os pés sempre descalços e o uso do cachimbo a costumes dos 

escravos no Brasil. Há que se conhecer minimamente algumas características dos escravos 

que viveram no Brasil, bem como compartilhar seus sentidos, para que a representação seja 

válida.  

Uma das situações mais curiosas que assomou das falas dos entrevistados foi a 

menção inicial ao fato de que os pretos-velhos gostavam de relatar as histórias do período 

em que teriam vivido no Brasil e, num segundo momento, ao serem inquiridos sobre que 

histórias seriam essas, respoderem que não se lembravam de nenhuma específica, com 

detalhes. Eles acabavam narrando situações de vida genéricas, sem particularidades, que 

poderiam ser, em última instância, atribuídas a qualquer escravo que teria vivido no Brasil. 

A fala de Neide Neves demonstra isso de maneira bastante clara, uma vez que ela não 
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chega sequer a mencionar um preto-velho específico, generalizando as características e 

práticas dessas entidades.  

 

Preto-velho pra começar são os escravos, como eles viviam naquelas fazendas, 
nas senzalas, então eles não podiam cultuar a religião deles, aí porque que 
chamam preto-velho na verdade, porque eram os escravos, né? Que ficavam lá, 
colocavam suas imagens, tem o sincretismo, né? No caso, aí eles, os barões 
achavam que tavam fazendo assim a festa daquele santo, mas na verdade eles 
tavam fazendo era a festa deles. Então pra mim preto-velho são os escravos que 
viveram muito tempo, que foram muito, coitados, sofridos.37 

 

Marilaine Rodrigues também apresenta elementos bastante genéricos acerca dos 

pretos-velhos, embora mencione que o relato se referiria a Pai José (entidade incorporada 

por mãe Leila). 

 

Eles contam muito dos tempos dos senhores, como que era a vida deles, porque 
assim, vendo o Pai José contar aqui, acho que foi uma menina que teve aqui um 
vez, que tava doente, eu lembro dele contar que passou por isso também, dentro 
da senzala, onde eles não tinham alternativa nenhuma pra buscar pra aquela cura, 
e que os senhores deles na época não deixavam que eles procurassem uma ajuda, 
então se morresse, morreu. Então, o que que eles tinham que fazer, eles tinham 
que ir pro mato pedir proteção, onde eles invocavam, pediam, uma proteção, 
iluminação pra eles pegarem a erva certa. [...]. Porque eles não tinham, eles não 
podiam nem sair, então eles aproveitavam o momento que eles iam pro mato, 
que eles iam colher lenha, café e tudo, pra eles procurarem essas ervas. Eu 
lembro assim, mais ou menos dele contar. Agora história de vida deles mesmo 
assim, eu não lembro uma assim específica pra te contar não.38 

 

Gabriel Rufo menciona a história de Chico Baiano, preto-velho cambonado por ele 

desde sua infância. A entidade era incorporada por seu padrasto, na casa da família. Como 

a mãe de Gabriel tinha que cuidar dos outros filhos mais novos que ele, era o próprio 

Gabriel quem auxiliava o preto-velho durante as consultas. O entrevistado menciona que 

essa posição de cambono lhe proporcionou diversos momentos a sós com seu Chico 

Baiano, permitindo que ele relatasse um pouco acerca de sua vida no Brasil.  

 

Ele contava pouco da história dele [preto-velho Chico Baiano]. Mas ele era um 
preto-velho bem clássico. Esse preto-velho que morava na fazenda, que 
trabalhou muito como escravo, ele não nasceu na África, ele já nasceu no Brasil. 
E trabalhou muito na fazenda e chegou num ponto que ele não precisava mais 
trabalhar. Só que o trabalho dele começou naquele momento. O trabalho físico 
dele, de puxar carroça, de plantar milho, de cortar cana, essas coisas, acabou. E 
aí começa o trabalho dele como preto-velho mesmo que é o trabalho de 
conversar com as pessoas, de curar. Então ele tinha muitos conhecimentos de 
cura de picada de cobra, dor de dente.39 

                                                      
37 Entrevista concedida por Neide Neves em 14 de outubrro de 2016. 
38 Entrevista concedida por Marilaine Rodrigues em 30 de setembro de 2016. 
39 Entrevista concedida por Gabriel Rufo em 15 de setembro de 2016. 
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Esse fato aparentemente simples abre algumas possibilidades de análise. A primeira 

delas é a reelaboração de uma memória da escravidão que generaliza alguns traços mais 

marcantes no lugar de individualizar experiências e relatos. De certa forma é essa memória 

mais generalista e abrangente que aparenta ser, constantemente, reelaborada no sentido 

proposto por Halbwachs (2006). Alguns dos elementos genéricos mais mencionados 

foram: sofrimento, trabalho árduo (geralmente nas lavouras – nenhum dos consulentes 

menciona o trabalho escravo nas zonas urbanas), vida nas senzalas, prática religiosa 

dissimulada dos senhores, castigos físicos, uso de ervas para cura. De certa forma são esses 

os pontos de contato que permitem o afloramento de uma memória coletiva acerca da 

escravidão. Ana Lugão e Hebe Mattos tratam desse caráter genérico dos relatos em 

Memórias do Cativeiro (2005), referindo-se especificamente aos casos de tortura e maus 

tratos. Na análise das autoras essas narrativas genéricas construiriam “formas possíveis de 

dizer o indizível” (p. 54). 

A segunda possibilidade de análise diz respeito aos alicerces que serviram de base 

para as correntes de pensamentos sobre o período escravista. Em todas as falas os pretos-

velhos despontam como uma espécie de gancho para as memórias do cativeiro. Eles, por 

sua vez, são aproximados à figura dos escravos por meio de livros, filmes, novelas e, 

sobretudo, de histórias familiares e experiências pessoais. Mãe Celina retoma o livro a 

Cabana do Pai Tomáz e a cantora Clementina de Jesus, além de uma situação específica 

vivida por ela em Parintins, no interior do Amazonas. 

 

Ontem eu tava tão fascinada num vídeo de jongo que mandaram pra mim. Aí era 
uma senhora, acho que de Guaratinguetá, o jongo de Guaratinguetá. É assim, 
aquela coisa tão simples, os dentes estragados e tal. E ela falando duma história 
tão forte, tão presente, que a gente não tem o alcance daquilo, né? Então assim, 
eu pessoalmente eu tenho um encantamento por esses personagens. [...] Quando 
você falou na Cabana do Pai Tomáz, eu fiquei me lembrando da minha 
adolescência que foi um livro que eu li muito, e eu fiquei muito voltada. É 
porque eu acho que é uma coisa da minha ancestralidade. Apesar de eu não ter os 
negros muito próximos na minha raíz, eu não tive os negros próximos, eu tive 
amigos mais próximos. Mas, por exemplo, eu, quando adolescente, eu tinha um 
encantamento por isso. O livro da Clementina de Jesus, eu ficava, li aquilo 
trezentas vezes, sabe, de dizer assim: “gente essa mulher negra, preta, pobre, 
feia, nessa favela, todo dia levando uma lata d'água pra resolver”. Aquilo ali me 
fazia ler toda vez ler aquilo com muita ansiedade. [...] Então assim, quando eu 
vejo esse preto-velho assim, eu me reporto a isso, sabe? [...] Eu to me lembrando 
também, quando eu comecei a trabalhar que eu fui com meu marido. Nós éramos 
professores na universidade do estado, e a gente foi participar dum campus 
avançado em Parintins. [...] E eu lembro que um dia nós passamos de noite na 
rua... [...] E eu fiquei alucinada de ver uma casa paupérrima, e aquele homem, 
um preto velho, com um cachimbo e uma vela. Não tinha luz na casa dele, era 
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chão batido, no meio da rua, quer dizer, no meio do que seria a cidade. “Gente, 
que coisa!”. Eu fiquei olhando aquilo, aquilo me impressionou muito.40  

 

Marilaine Rodrigues retoma outras mídias, como a televisão e o cinema para 

aproximar a figura dos pretos-velhos à memória do escravo.  

 

Porque assim, a gente vê fotos, novelas e tudo, filme que passa. Os escravos 
antigos, então era uma calça, uma blusa, geralmente era um pano mesmo 
amarrado na cabeça, geralmente andavam era descalço. Então assim, eles querem 
manter o que eles tinham, a tradição deles.41 

  

Detendo-se um pouco mais na questão da memória familiar, destacam-se as 

narrativas da mãe Leila, que mesclam suas memórias enquanto descendente de escravos 

aos trejeitos, preferências e relatos dos pretos-velhos. Impressiona a semelhança da forma 

como ela constrói sua fala com casos apresentados nos documentários produzidos pelo 

Laboratório de História Oral e Iconografia do Departamento de História da Universidade 

Federal Fluminense (doravante denominado LABHOI-UFF)42. A forma como mãe Leila se 

refere ao seu preto-velho deixa entrever que o tratamento dispensado a ele e a forma como 

são construídas suas memórias seguem o mesmo padrão que seus antepassados escravos. 

Um dos trechos em que isso fica mais latente diz respeito à subjugação de seus 

antepassados e de seu preto-velho, Pai José do Congo, a “bons senhores”. A violência, 

nesses casos, aparece como moderada e esses personagens como beneficiários de certos 

privilégios. Essa posição favorecida é, todavia, contraposta àquela mais truculenta 

vivenciada de forma costumaz pelos demais escravos, conforme ilustrado nas transcrições 

a seguir, todas de mãe Leila.  

 

Ele [Pai José do Congo] não parece aquele preto-velho que foi muito surrado, 
muito apanhado, muito sofrido. Mas a maioria dos pretos-velhos que eu vejo 
muito sofrido, tem preto-velho que trabalha aqui comigo, tem até problema de 
visão, fala que é cego. Isso aí foi couro no tronco. Então muito sofridos, mas 
muitas vezes davam muita sorte, eu acho que o meu Pai José – olha pra você ver, 
meu! – o meu Pai José eu acho que tinha algum servicinho lá de cortar lenha, 
alguma coisa, eu acho que ele foi bem sortudo, ou dependendo do nhonhô que 
teve também, tinha uns que eram mais humanos. Tratava os escravos dele com 
mais carinho, mais caridade. Eu acho que ele já teve sorte nisso, ele não 
apresenta assim, ele só fala assim, algumas mensagens que eles passam, que eles 
dão a mensagem, as vezes ele fala assim, “nada como um dia atrás do outro”, 
pelas dores assim.43 
 

                                                      
40 Entrevista concedida por Celina Batalha em 2 de junho de 2016. 
41 Entrevista concedida por Marilaine Rodrigues em 30 de setembro de 2016. 
42 Memórias do Cativeiro (2005); Jongos, Calangos e Folias (2007); e Passados Presentes (2011). 
43 Entrevista concedida por Leila Rodrigues em 29 de julho de 2016. 
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Então, a gente vê que sofreu. Tem pretos-velhos que sofreram muito, muito, 
muito mesmo. Era muita, mas muita maldade.44 
 
Porque a mãe da minha mãe, a minha vó, ela era, ela veio do tempo da 
escravatura mesmo. Só que como eu te falei, ela foi parteira, então ela teve os 
privilégios. [...] Mas aí que eu não sei muito, mas eu acredito que os fazendeiros, 
nhonhô dela lá, que eles falavam nhonhô, senhor lá, o senhor devia de ser bom, 
porque acabou deixando namorar, né?45 

 

Ainda nessa linha de aproximações com o exposto nas entrevistas com os 

descendentes de escravos realizadas pelo grupo do LABHOI-UFF, é possível encontrar na 

fala de mãe Leila a questão do feitiço. 

 

Mas aí eu vejo eles muito sofridos, mas vejo que Deus, mesmo eles sofrendo, 
minha filha, lá no mato, nas tenda deles, já vem aquela luz pra eles, que eles se 
defendiam muito com a força espiritual. Às vezes muitos vinham bater neles eles 
tiravam a força deles também! [...] Punham os santos lá pra abrandar. Nossa 
Senhora do Rosário. Então muitos eles se livravam de muita coisa ruim pela fé 
que eles tinham. E sempre foi coberto de fé. Principalmente os nossos escravos 
aqui do Brasil. Porque maioria veio exportada nos navios negreiros, mas no 
Brasil também teve muitos, muitos. Muito cativeiro. Lado do sul aí teve um 
bocado de preto, de negro que sofreu, entrou nas chibatadas mesmo, filha. Tem 
muito tronco, eu mesmo já visitei fazendas que ainda vê, não sei como ele 
aguentam ter, acho que tem mesmo... Uma relíquia, uma coisa assim, uma 
tradição as vezes, deixar ali. Mas já vi tronco, já vi as correntes, já vi um monte 
de coisa. Em certas fazendas que eu já fui trabalhar. Já me levaram, mas aqueles 
porão lá... Só de você ver já doi na alma da gente. E olha que a alma da gente é 
uma coisa invísivel, mas a gente vê doendo.46 

  

É interessante notar que todos esses elementos aparecem de maneira mais clara e 

forte na fala da mãe Leila, a única dentre os entrevistados que se apresenta enquanto 

descendente de escravos com amplo conhecimento acerca de sua história familiar. Os 

demais, ainda que negros ou pardos, ignoram detalhes de suas trajetórias ancestrais. O 

único aspecto ressaltado nas pesquisas do LABHOI-UFF que emerge fortemente nas falas 

aqui analisadas é a questão do silêncio face as atrocidades do período escravista, destacado 

por Marilaine Rodrigues e Eliana Trindade – ambas autodeclaradas negras. 

 

Os pretos-velhos contam muita história, deixa eu ver qual que eu posso te contar. 
Se eu lembro alguma! Porque assim, geralmente os pretos-velhos a gente fala 
assim, outros guias, seu Zé, Dona Sete, gostam de contar, contam muito caso, 
geralmente os pretos-velhos eles não são muito de lembrar, assim de contar 
muito caso não, justamente pelo caso do sofrimento que eles passaram.47 
 

                                                      
44 Entrevista concedida por Leila Rodrigues em 29 de julho de 2016. 
45 Entrevista concedida por Leila Rodrigues em 29 de julho de 2016. 
46 Entrevista concedida por Leila Rodrigues em 29 de julho de 2016. 
47 Entrevista concedida por Marilaine Rodrigues em 30 de setembro de 2016. 
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Às vezes, eu vou ser sincera pra você, às vezes a história de um preto-velho ela é 
tão triste, tão triste, tão sofrida, que muita das vezes eles até evitam falar da 
história deles, porque é uma história de sofrimento. História que eles apanharam 
muito, daqueles senhore de engenho lá. Eles falam, por exemplo, a época deles, a 
escravidão era feia! Então eles contam assim por alto, pra gente lá. “Ah, o nego 
sofreu pior do que isso”. Então eles sofriam na carne. Então muitos ficam cego lá 
de que? De tanto apanhar!48 

   

Os silêncios aqui são duplamente eloquentes. As narrativas se calam uma primeira 

vez com os pretos-velhos e em segundo plano com os consulentes. Essa taciturnidade, 

contudo, adquire um caráter cada vez mais loquaz à proporção que as razões para essas 

memórias serem “indizíveis” (conforme apresentado por Pollack, 1989) passam a ser 

compreendidas. As narrativas específicas continuam desconhecidas por grande dos 

entrevistados, mas há uma coincidência nas justificativas apresentadas ao silêncio: o 

sofrimento.  

A despeito de não aparecer com a mesma frequência que nas pesquisas do 

LABHOI-UFF, a associação entre as memórias do cativeiro e as festas populares também 

aconteceu durante as entrevistas. No caso específico de São João del-Rei, contudo, a 

aproximação é realizada de maneira muito mais intensa com as congadas (o jongo é 

mencionado somente uma vez, pela mãe Celina que é natural do Rio de Janeiro). Esse tema 

será mais bem discutido nos tópicos referentes aos diálogos religiosos e aos pontos 

cantados.  

Em termos das principais diferenças entre os relatos apresentados nos 

documentários do LABHOI-UFF e aqueles narrados por mãe Leila, destaca-se, 

primeiramente, a quase ausência do emprego do termo “cativo” ou “cativeiro”. A palavra 

aparece uma única vez ao longo de toda a conversa, no trecho transcrito abaixo, 

aparentando ter sido escolhida como sinônimo de prisão, clausura de escravos nascidos no 

Brasil: 

 

Então eles se livravam de muita coisa ruim pela fé que eles tinham. E sempre foi 
coberto de fé. Principalmente os nossos escravos aqui do Brasil. Porque maioria 
veio exportada nos navios negreiros, mas no Brasil também teve muitos, muitos. 
Muito cativeiro. Lado do sul aí teve um bocado de preto, de negro que sofreu, 
entrou nas chibatadas mesmo, filha.49 

 

A mãe-de-santo prefere claramente o uso dos vocábulos “escravo” ou “escravidão”. 

Em segundo lugar, chama atenção o fato de muitos desses casos contados por mãe Leila 

                                                      
48 Entrevista concedida por Eliana Trindade em 10 de novembro de 2016. 
49

 Entrevista concedida por Leila Rodrigues em 29 de julho de 2016. 
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não terem sido mencionados nas entrevistas realizadas com seus parentes. Essa menção aos 

antepassados escravos desaparece nas falas de sua filha, neta e noras que foram 

entrevistadas, ao contrário da regularidade com que as memórias do tempo do cativeiro 

foram transmitidas ao longo das gerações no caso das famílias pesquisadas pelo LABHOI-

UFF. É impossível afirmar que não houve essa transmissão no caso da família da mãe 

Leila, entretanto, essa memória não aparece nas conversas para a presente pesquisa.  

Por fim, cabe abordar rapidamente um dos poucos casos em que os consulentes 

tinham ciência de uma história específica, narrada por um preto-velho. A narrativa mais 

detalhada que surgiu em dois relatos distintos -de Zilvan Lima e de mãe Celina- a respeito 

do Pai Cipriano, preto-velho que incorporaria em um médium que teria frequentado a 

Associação Afro-brasileira Casa do Tesouro durante algum tempo.  

 

O Pai Cipriano falava que dedicou a vida dele a cuidar dos outros. Que não teve 
companheira, que a diversão dele era tocar, era tocar, cantar e tocar sanfona, que 
a vida dele era mesmo cuidar das pessoas e tal. [...] E ele contava que viveu na 
Bahia. Dizia até onde que era a casa dele, assim, eu já tive muita curiosidade de 
ir lá ver, e ele falou que ia comigo se eu fosse! E que ia tá lá, e na época ele tinha 
uma angústia, que a casa tava abandonada e que iam demolir, uma coisa assim. 
Ele queria muito ver!50 
 
O Pai Cipriano [...] era um preto-velho muito bom mesmo. Ele contava muito a 
história dele. Ele dizia que vinha lá dum cantão lá do Nordeste e que ele queria 
levar todo mundo lá, que ele queria voltar pra casinha dele. Ele contava essa 
história dele. [...] Ele contou que era um escravo, que ele morava, deixaram essa 
casa pra ele. [...] Quando ele morreu a casa tava muito arrebentada e ele queria 
voltar nesse lugar. E ele ia levar todo mundo junto com ele.51 

 

É interessante notar que o Pai Cipriano foi justamente o primeiro preto-velho com 

quem Zilva Lima estabeleceu contato, demonstrando forte carinho por ele. Na fala de 

ambos emerge a vontade expressa pelo preto-velho de rever o local onde teria vivido no 

Brasil e seu interesse em ser acompanhado pelos filhos-da-casa nessa viagem. Chama 

atenção o fato de ele mencionar que lograria encontrar a localização exata da casa que teria 

ganhado em vida. Ao menos nas conversas que pude estabelecer com outros pretos-velhos 

essa precisão é bastante rara. São poucas as entidades que mencionam com tal nível de 

detalhamento o local de sua residência, e que, além disso, expressam seu desejo de rever 

este ambiente. Infelizmente nenhum dos dois entrevistados recordou-se das razões 

apresentadas por Pai Cipriano para almejar tão intensamente esse retorno.   

 

                                                      
50 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
51 Entrevista concedida por Celina Batalha em 2 de junho de 2016. 
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7.4 Preto-velho: entre o ancestral e o antepassado 

 

Tendo como base o que foi apresentado no primeiro tópico Preto ou velho?, abre-se 

a possibilidade de análise da forma como se delineia a identificação entre a figura dos 

pretos-velhos e os consulentes em si. As distintas maneiras de aproximação e os 

entrelaçamentos cabíveis entre a memória que é reelaborada dessas entidades e suas 

próprias lembranças. Novamente emerge uma diferenciação discursiva bastante clara entre 

aqueles que se declaram negros e os demais, incluindo-se, entretanto, os pardos neste 

segundo grupo. No primeiro caso tanto as noções de ancestralidade africana quanto dos 

antepassados negros transbordam nas falas, perpassando muitas das respostas. Esses dois 

tempos, do ancestral longíncuo e do antepassado próximo, são relativizados e acercados no 

tecer de uma história que também é a do entrevistado. No último grupo, prevalece uma 

identificação temporalmente mais recente e vinculada sobretudo à figura dos antepassados, 

dos avós. Eliana Trindade realiza essa aproximação entre os pretos-velhos e os avós. Em 

seu relato ela comenta que sua avó era uma grande amiga, tendo sido, inclusive, uma de 

suas maiores confidentes ao longo de muitos anos. Em momento posterior na entrevista, 

ela menciona que essa posição de grande amiga é hoje, de certa forma, ocupada pela preta-

velha Vovó Maria Conga.  

 

A lembrança que eles trazem é dos meus avós. Que eu chegava na roça, que eu 
com a minha avó a gente era amiga.52 

 

Esse carinho pelos pretos-velhos, a sensação de aconchego e tranquilidade que 

geram, sempre associados a essa figura do avô também transparece nas falas de Marilaine 

Rodrigues e Neide Neves. Em ambos os casos remete-se à história pessoal, emaranhando 

as lembranças que elas possuem de seus antepassados mais próximos àquelas reelaboradas 

com os pretos-velhos.   

 
Igual que tem assim, os avós, eu tive muito pouco contato com a minha avó, 
quando a minha avó morreu eu tava com nove pra dez anos, então assim, eu sinto 
falta. Quando você vê um preto-velho você imagina um vovô mesmo, aquele vô, 
aquela vó que dá vontade de ficar pertinho, coladinho.53 
 
Te remete assim, no tempo que você acha que seus avós, você pensa, né? Que 
seus avós eram daquele jeito ou então seus bisavós, porque até as avós a gente 

                                                      
52 Entrevista concedida por Eliana Trindade em 10 de novembro de 2016. 
53 Entrevista concedida por Marilaine Rodrigues em 30 de setembro de 2016. 
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conhece. Bisa, tetra, então assim, é uma paz e uma sabedoria, é um povo, o que 
que eles passam pra você?54 

 

A fala de Neide já deixa transparecer, contudo, um pouco dessa noção do ancestral, 

daquela figura mais distante, um familiar longíncuo, cujas histórias se ouviu contar. Dentre 

todos os entrevistados, Zilvan Lima é, muito provavelmente, o que transita de maneira 

mais cristalina entre os antepassados e os ancestrais na apropriação realizada dos pretos-

velhos. A figura dos ancestrais emerge de maneira muito forte em todas as suas falas, 

sendo apresentada como o fundamento de sua religiosidade. Essa percepção é pincelada 

por diversas passagens em que afloram os relatos acerca de seus avós e familiares mais 

próximos. Esses antepassados estão, de alguma forma, vivos em sua interpretação dos 

pretos-velhos e nos sentimentos gerados por eles.   

 

Já depois de ter mudado aqui pra Minas, pra São João del-Rei eu conheci um 
amigo que trabalhava com nego-velho, Pai Cipriano. E foi meu primeiro contato 
mesmo com o ancestral ali incorporado.55 
 
Pra mim, incorporar um nego-velho é pensar um pouco assim, de que história 
que resiste na minha família. Qual que é a história que foi essencial ali. Sou eu 
que tenho a descendência indígena e negra muito forte, e quando ouço falar de 
como começou a constituir família, minha bisavó foi caçada feito cachorro e o 
cara sequestrou ela e foi aí que começou a linhagem do que a gente entende 
como a família da gente hoje. Se for pensar que do jeito que as pessoas me veem 
pela cor da minha pele hoje, o nego-velho ele presentifica tudo que eu preciso 
resisitir, do que imagino que a minha família precisou resistir, só por ter a cor da 
pela que a gente tem. Ou só por ter a origem humilde que a gente tem.56 

 

A apropriação realizada por Simone de Assis também retoma um pouco de sua 

história pessoal, sem, entretanto, apresentar a figura específica do avô.  

 

Acho que é forte, a minha identificação. É! Porque assim, eu sou uma preta! Me 
identifico demais, no sentido do que eles contam e vivem, e aí o meu falar 
também, a minha história é essa.57 

 

Conforme transparece nos trechos acima transcritos, a estruturação da fala no caso 

daqueles que se reconhecem enquanto negros é extremamente engajada e emocionada, 

conduzindo, de certa maneira, a um processo de contrução de identidade. A reelaboração 

da memória nestes casos envolve a recriação de um passado comum que teima em se fazer 

presente, ainda que de maneiras distintas, na vida dessas pessoas. Novamente o 

envolvimento pessoal e emocional de Zilvan Lima com os pretos-velhos chama atenção, 
                                                      

54 Entrevista concedida por Neide Neves em 14 de outubrro de 2016. 
55 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
56 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
57 Entrevista concedida por Simone de Assis em 27 de setembro de 2016. 
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salientando que ele é um médium de incorporação que recebe um preto-velho - Pai João -, 

dando, conforme mencionado por ele, “corpo” a essa memória.  

 

Às vezes tem uma memória que eu acho que não é minha, ou que é de um corpo 
muito mais antigo do que só os 27 anos que eu tenho. Acho que até a história que 
a gente ouve, de negro escravizado, que não sei o que... De frente pro nego-velho 
traz tudo isso à tona pra mim. De que negro que é esse que tá aqui. Que negro 
que é esse que a gente tem. A herança dele é tão forte a ponto de precisar trazer 
pro corpo e tal.58 

 

Soraia Santos estabelece um paralelo entre a história de luta e marginalização 

vivenciada por esses antepassados escravos e uma realidade de discriminação vivenciada 

pelos negros e praticantes das religiões afro-brasileiras atualmente. Ao longo da conversa 

ela narra, inclusive, uma situação em que perdeu o emprego após sua chefe, católica, 

descobrir que ela era condomblecista.  

 

Tem essa parte que contando com o que a gente passa, com a metade do que os 
negros passaram e o que a gente passa até hoje, com certeza tem, só que de 
forma diferente. Tipo assim, eles no tempo deles eu acredito e eu sinto que eles 
adquiriram a experiência. Depois veio essa parte do preconceito dentro da 
religião mesmo que começou a ser descoberto, tanto é que eles tocavam 
escondido. E pra disfarçar também até pros capitães do mato, pra disfarçar eles 
tavam rezando pro santo que era da igreja, e agora também isso fica muito 
latente pra gente, mas assim duma forma sutil, mas quem tiver essa sensibilidade 
aflorada sabe que dentro da nossa religião, tanto é que tá muito forte essa parte 
da intolerância, tá muito visto, mas não tá daquela forma que era mais bruta, 
mais rígida, porque bem ou mal hoje a gente pode ter o terreiro e pode tá 
cantando. Mas assim, esse preconceito de hoje de tudo o que eles passaram tá 
muito latente com as pessoas, não adianta, dependendo eu acho que com quem 
você conversa, dependendo o católico tem o preconceito. Qualquer pessoa tem 
um preconceito porque é o próprio homem que faz esse preconceito ficar escuro. 
Porque fala que é umbanda já pensa que é feitiçaria, não sabe o que é. Não sabe 
nem o que é. Ah, feitiçaria, não sabe o que tem por detrás da história. Da história 
deles, mas que hoje eu ainda sinto isso. Como forma de repressão hoje mesmo.59 

 

Conforme mencionado por Mônica Souza (in SILVA, 2007), “é notório que as 

histórias sobre a escravidão participam da construção da identidade afro-brasileira” (P. 17). 

É possível perceber em muitas falas que o passado escravista reelaborado através da 

sacralização60 do escravo na figura do preto-velho ecoa de maneira muito intensa no 

presente dos negros. Há uma ressignificação dessas memórias do cativeiro nas vivências 

contemporâneas: no preconceito, na exclusão e no racismo. De certa forma, para muitos, é 

como se a escravidão ainda existisse, “e a liberdade, por meio da luta ou obtida com o 
                                                      

58 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
59 Entrevista concedida por Soraia Santos em 22 de setembro de 2016. 
60 Acerca da sacralização do escravo na figura dos pretos-velhos na umbanda e em outras religiões ver: 
SOUZA; 2006. 
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auxílio da intervenção divina, é um contínuo princípio de esperança, que se renova na 

evocação do passado” (TRINDADE, 2000, p.162). “Luta” e “intervenção divina” se 

entrelaçam na entidade umbandistas dos pretos-velhos através das noções de resistência, 

ancestralidade e sacralização. Talvez em função dessa convergência, os termos mais 

recorrentes para descrever a sensação gerada pelos pretos-velhos -dentre os que se 

declaram negros- seja “alívio” e “apoio”. Ao presentificar e, até certo ponto, personificar 

essa memória do cativeiro, os “nego-velhos” (como são chamados por alguns dos 

entrevistados) acabam por fortalecer as esperanças de uma nova “libertação”, agora das 

amarras e grilhões sociais e culturais, e não mais legais.  

 Seguindo essa linha e extrapolando um pouco as narrativas pessoais, é possível 

aventar possibilidades, como a transcrita a seguir, que atribuem a uma memória coletiva da 

própria região de São João del-Rei a notoriedade dos pretos-velhos. Também nesse caso a 

memória reelaborada e a consequente importância atribuída a ela perpassa a cor. A fala é 

de mãe Celina, que conforme mencionado anteriormente, nasceu no Rio de Janeiro e 

mantém o vínculo do terreiro que chefia com uma casa matriz localizada em São Gonçalo 

– Rio de Janeiro.  

 

Eu acho que o preto-velho em Minas, o preto-velho tem uma predileção pelas 
pessoas, né? Por exemplo, no Rio você vê as pessoas mais interessadas em exu, 
querem ir pra gira de exu, e querem ver festa de exu. Aqui as pessoas querem ver 
o preto-velho. Eu acho que é um pouco da herança aqui da cidade, da região, de 
mineração. A ancestralidade das pessoas que trabalham nos terreiros [...]. Então 
assim, cada um tem essa sua história pregressa, meu pai, meu avô, não sei que... 
Eles têm essa coisa da herança da entidade.61    

 

Para além dessa percepção dos pretos-velhos enquanto ancestrais e/ou 

antepassados, a apropriação dessas entidades se estrutura, em muitos casos, a partir de uma 

aproximação de suas características mais marcantes com aquelas de parentes ou 

conhecidos. Conforme mencionado por Halbwachs, “não é preciso que outros estejam 

presentes, materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco e em nós certa 

quantidade de pessoas” (HALBWACHS, 2006, p. 30). As narrativas de mãe Leila e Soraia 

Santos demonstram bem isso: 

 

Eu tive um tio, que esse não tem tantos anos, Ritápolis lembra dele. [...] Foi do 
tempo da escravidão lá, rapazinho tudo, e tinha um preto-velho que montava 
nele, arriava nele, você precisa ver, minha filha. Subia até poste, subia tudo. 
Levaram pra Barbacena achando que era doido, ele fugiu. Mas ele era um preto-

                                                      
61 Entrevista concedida por Celina Batalha em 2 de junho de 2016. 
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velho escrito. Ele fazia tudo mesmo. Ele acostumou com o tipo da escravidão 
mesmo.62 
 
A Vovó Josefina me lembra muito o estilo, o jeito de olhar me lembra muito o 
jeito da minha avó.63 

 

Esse caráter coletivo das lembranças apontado por Halbwachs (2006) fica muito 

claro nesses trechos. A despeito de o tio de mãe Leila já ter falecido há muitos anos, ele se 

faz presente no processo de reelaboração da memória da escravidão através da figura do 

preto-velho. A entidade umbandista acaba atuando como um fio, que ao ser puxado traz 

consigo uma série de recordações que remetem a períodos relativamente distantes. No caso 

da fala de Soraia, percebe-se como a apropriação se alicerça em algo familiar: o olhar da 

avó. Salienta-se que durante sua narrativa, a entrevistada mencionou que a avó a teria 

criado, uma vez que sua mãe falecera quando ela ainda era muito pequena.  

 

7.5 Fé, curandeirismo e benzeções 

 

Alívio, acolhimento e milagre são alguns dos termos empregados pelos 

entrevistados para se referirem à interferência dos pretos-velhos em suas vidas. Os relatos 

de curas são impressionantes. Para além de enveredar por uma seara de confirmação ou 

não desses restabelecimentos devido à intervenção dos pretos-velhos, almejamos aqui 

expor e analisar esses casos de fé que, ao menos para o narrador, não guardam dúvidas 

quanto a sua veracidade. Há casos de curas relativamente simples -secar as espinhas do 

rosto de um adolescente-, até situações de extrema gravidade como salvar a vida de uma 

criança. De qualquer forma, questões de saúde parecem ser as principais demandas 

direcionadas aos pretos-velhos. Se exus e pombagiras concentram o desembaraço de 

dificuldades amorosas e financeiras e os caboclos cuidam da defesa, desmanchando 

demandas, os pretos-velhos garantem o restabelecimento da saúde dos consulentes e de 

seus familiares.  

Na narrativa de Luciana Fonseca, por exemplo, um dos guias da mãe Leila, a 

pombagira Dona Sete sugere à entrevistada que busque o auxílio de outro de seus guias, o 

preto-velho Pai José do Congo, em função da natureza do problema.  

 

Porque assim, a gravidez da Luara [filha mais nova, acabara de completar um 
ano no final de 2016] não teve nada planejado. Nem sabia. Fui descobrir eu tava 

                                                      
62 Entrevista concedida por Leila Rodrigues em 29 de julho de 2016. 
63 Entrevista concedida por Soraia Santos em 22 de setembro de 2016. 



130 

 

de quatro meses já. Aí todo mês eu ia no médico. Pra você ter uma ideia, eu com 
sete meses de gravidez, a Luara tava pesando 350 gramas [...]. Contei pra Dona 
Sete, aí a Dona Sete foi e olhou pra mim, a Luara tava mal gerada, aí quem 
poderia arrumar a Luara direitinho é o Pai José aí nisso a Dona Sete falou assim: 
“Oh, invém a gira aí dos pretos-velhos, você conversa com o Pai José, pede o Pai 
José que o Pai José pode fazer isso pra você”. Ele pode fazer isso, porque a Dona 
Sete não, isso era coisa do Pai José. Esses negócios assim, de cura, é mais os 
pretos-velhos, né? Aí na gira eu fui, conversei com ele. Aí a minha barriga tava 
assim, muito grande, mas ela tava muito estranha, esquisito mesmo, a Luara 
mesmo tava pequenininha, e a barriga tava num formato muito esquisito. Todo 
mundo tinha nervoso de olhar. Aí nesse dia da gira, Pai José foi e me deu uma 
benzida lá, passou aquele terço dele aí ele conseguiu colocar, encaixar a Luara 
do jeito que ela teria que estar.64 

 

O uso do terço é uma constante nos processos de cura dos pretos-velhos, terço de 

conta de lágrima, como ressaltado por muitos entrevistados, com possibilidade de outros 

elementos. Marilaine Rodrigues e Zilvan Lima mencionam esse costume.  

 

Ele passa o terço em todo mundo, ele faz aquele descarrego.65 
 
O nego-velho Cipriano [...] tinha um terço que além das continhas de contas de 
lágrimas, em cada bolinha onde reza o Pai-Nosso tinha uma semente diferente, e 
a cruzinha era feita de guiné, era feita de folha de guiné. E ele fazia questão do 
médium dele fazer aquele terço, porque às vezes ele dava pra alguém, porque 
acontece, você vai conversar ele te dá o rosário.66 

 

Essa prática de dar ou emprestar o terço adotado pelos pretos-velhos é recebida 

com muita gratidão e alegria pelos consulentes. Na narrativa de Soraia Santos transcrita a 

seguir transparecem a importância desse gesto e a fé que a consulente deposita nos pretos-

velhos.  

 

Uma vez a Vovó Cambinda me deu o rosário dela, que ela benzia aí mandava eu 
andar sempre com ele. Então assim, isso também pra mim foi uma coisa forte, 
porque depois a minha mãe começou a ter problema de saúde, que era problema 
de coração. Então teve uma vez que eu, essa parte nossa de mediunidade, eu 
sonhei direitinho com a morte da minha mãe, onde ela foi enterrada, e eu fiquei 
com aquilo na cabeça. Fiquei com aquilo na cabeça, que que eu fiz? Peguei o 
rosário da Vovó Cambinda e mandei minha mãe andar com aquilo. Falei pelo 
amor de Deus, anda com isso onde a senhora tiver, e quando ela faleceu ela tava 
com o rosário no pescoço! É uma coisa assim, forte.67 

 

Mãe Celina relata a doação do cajado de Vovó Cambinda -ação menos comum, ao 

menos nos relatos ouvidos, que o oferecimento do terço-, mas nem por isso menos 

relevante para quem o recebe.  

                                                      
64 Entrevista concedida por Luciana Fonseca em 4 de outubro de 2016. 
65 Entrevista concedida por Marilaine Rodrigues em 30 de setembro de 2016. 
66 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
67 Entrevista concedida por Soraia Santos em 22 de setembro de 2016. 
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Eu lembro da Vovó [Cambinda] atendendo uma senhora que estava no hospital 
em fase terminal. Foi muito bonita a relação das duas... Depois ela teve que se 
afastar, aí ela deu uma bengala, eu me lembro que essa bengala acompanhou. 
Tem toda uma coisa simbólica bonita, sabe? Acompanhou essa senhora, depois 
ela falaceu aí o marido fez toda uma coisa com a bengala que tinha ido da 
Vovó...68 

 

Outro ponto que merece destaque é a presença de elementos naturais que, conforme 

mencionado na constituição do rosário descrita por Zilvan, também aparecem nas 

instruções passadas pelos pretos-velhos para o tratamento de algumas doenças. Interessante 

notar no relato de Gabriel Rufo a percepção de que o preto-velho teria a força e a 

capacidade suficientes para resolver qualquer problema de maneira imediata. O fato de ele 

demandar elementos externos para resolver algo aparentemente simples como a acne acaba 

por gerar uma frustração no consulente.  

 

Ele mandou fazer uma coisa pra eu passar no rosto. Então era o seguinte, ele me 
pediu pra eu pegar assa-peixe, que é uma planta, amassar esse assa-peixe com 
mel, fazer aquela pasta e colocar no rosto o assa-peixe com mel. E depois vir 
com barro [...]. Vir com argila, colocar a argila tampando o assa-peixe com mel. 
Pra pele ficar tipo uma estufa. Então o mel e o assa-peixe e a argila iam puxar 
essas impurezas que tavam no meu rosto. E aí era pra depois embalar com uma 
faixa. E aí eu fiz isso. Mas fiz contrariado, com raiva do preto-velho. Porque eu 
achava que ele podia com magia fazer assim [estala os dedos] e sumir tudo. [...] 
Aí a gente fez essa massa, eu coloquei, passei a faixa no rosto, e aí no outro dia 
eu acordei num verdadeiro inferno. Porque tinha formiga andando no meu 
cerébro! E aí eu fui entrando naquele desespero, porque a argila secou e deu 
aquelas trincas, então as formigas entravam. Sabe aquela formiguinha miudinha 
de cozinha? Aquelas bem pequenininhas. [...] E aí eu fui pro banheiro, comecei a 
tirar a faixa, tirei a argila, comecei a tirar o assa-peixe com mel. E realmente, 
tudo que tava preso, soltou, limpou, e eu cheguei a fazer isso várias vezes. Essa 
máscara com assa-peixe, mel e o barro. E eu recomendo. Porque é uma coisa boa 
mesmo que funciona pra pele. Não só pra pele, mas pra um furúnculo, pra uma 
coisa que tá presa, que tá precisando sair.69 

 

Para além das doenças físicas, os pretos-velhos também são muito buscados para 

tratar desequilíbrios emocionais e espirituais. Questões como angústia, cansaço, desânimo 

e tristeza são muitas vezes apresentados como as razões para se buscar atendimentos com 

os pretos-velhos, conforme relato de Soraia Santos transcrito abaixo. 

 

Alívio da minha cura espiritual mesmo e foi assim pra mim [contato com os 
pretos-velhos]. Porque eu não conhecia nada, mas tudo que tava interno dentro 

                                                      
68

 Entrevista concedida por Celina Batalha em 2 de junho de 2016. 
69 Entrevista concedida por Gabriel Rufo em 15 de setembro de 2016. 
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de mim foi curando, não conhecia mas fazia tudo que era pra ser feito. Então eu 
fui sendo curada espiritualmente isso daí foi abrindo os meus canais.70 

 

A partir dos elementos apresentados acima e das entrevistas em geral, é possível 

notar ainda o estabelecimento de uma relação muito próxima entre os pretos-velhos e a 

figura dos benzedores, tão popular e comum no interior brasileiro. Essa aproximação talvez 

esteja relacionada ao que Halbwachs (2006) denomina a “lógica da percepção”, que 

consistiria basicamente na tendência de se estabelecer combinações, paralelismos entre as 

noções que chegam do mundo exterior. Essa lógica derivaria, segundo o autor, da ordem 

introduzida por um grupo em suas representações de mundo. Sendo assim, essas duas 

figuras socialmente conhecidas, acabam sendo acercadas.  

Entende-se por benzedores aquelas pessoas que são reconhecidas por usa 

capacidade de realizar curas de males do corpo e da alma através de rezas e dos mais 

variados instrumentos (ervas, banhos, chás...), sem qualquer cobrança financeira. O ato de 

ir se benzer está muito associado à oralidade e a uma identidade grupal, sendo repassado 

entre gerações. A prática do benzimento estaria associada a uma mescla dos saberes 

populares de povos de distintas origens, desde costumes indígenas até elementos católicos 

e kardecistas, passando pelos saberes africanos. Cabe ressaltar que “a postura de ajuda 

adotada pelos benzedores cria um universo de abnegação e simplicidade que os tornam 

legítimos em seu ofício perante a sociedade, que lhes depositam confiança, fé e 

confidências” (SILVA, 2014, p. 28-29). A idade avançada também reforça a credibilidade: 

benzedores mais velhos são, usualmente, associados a mais experiência no ofício e maior 

domínio sobre o mesmo (SILVA, 2014) 71.  

Os dados acima, por si só, dispensam a necessidade de uma análise muito 

aprofundada acerca das semelhanças entre os benzedores e os pretos-velhos. As afinidades 

das práticas são muitas, bem como a fé que move as pessoas a se consultarem com 

qualquer um deles. Soraia Santos e Simone de Assis mencionaram que os pretos-velhos as 

faziam relembrar alguém da família que seria benzedor.  

 

Preto-velho lembra muito a minha avó também, eu convivi muito com a minha 
avó. Ela é católica, mas ela é benzedera, mas ela não conhece, diz ela que não 
conhece esse outro lado. A minha avó, se for analisar é a minha preta-velha, 
porque tudo, qualquer coisa de intuição que eu tenho, se eu to em dúvida, eu 

                                                      
70 Entrevista concedida por Soraia Santos em 22 de setembro de 2016. 
71 Jualiani Silva (2014) estuda os benzimentos em São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul. A prática, 
contudo, é muito difundida em todo território nacional, com particularidades em cada região.  
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pego vejo com a minha avó, e ela é muito sábia, e aí eu vejo nesse sentido 
mesmo72. 
 
Porque meu pai ele é benzedor, então eu não tenho isso [contato com religiões 
afro-brasileiras] desde a universidade, eu tenho isso desde a vida inteira, né?73 

 

O benzedor acaba sendo uma espécie de fio condutor da memória social que 

desemboca no preto-velho. A aplicação da conjunção adversativa “mas” na frase de Soraia 

ressalta ainda o antagonismo, em sua percepção, inerente ao fato de ser católico e 

benzedor. Características contraditórias que seriam congregadas e harmonizadas, de 

alguma forma, na figura da preta-velha.  

É interessante notar ainda a capacidade de antecipação de problemas por parte dos 

pretos-velhos. São vários os casos narrados em que o entrevistado ignorava a existência de 

um distúrbio de saúde, mas é alertado e tratado pelo preto-velho. São também comuns as 

menções ao descaso ou desconhecimento de médicos “tradicionais” acerca das situações. 

Os relatos de mãe Leila e Luciana Fonseca ilustram bem isso.  

 

A minha mãe se encontrava muito doentinha [...] tendo uns problemas seríssimos 
de pele. E eu lembro que eu tava lá, sentadinha [na mesa de um centro 
kardecista], e ela na assistência, e este preto-velho [...]  falou que a minha mãe 
estava com um capote, era época de frio, [...] minha mãe estava com um paletó, e 
que ela tinha que tirar aquele paletó, tinha que jogar pra água corrente, pois era o 
dono do paletó que tava pondo ela doente daquele jeito, não tava dando sossego 
pra ela. E esse preto-velho falou: “tem marcas de sofrimento neste paletó”. [...] A 
gente viu no fundo, por dentro da manga, aquilo o forro de cetim tinha as marcas 
de sangue. A pessoa foi assassinada com aquele paletó. [...] E ela voltou, a pele 
dela o normal. Voltou a pele normal. [...] Nem os médicos não sabiam o que 
era.74 
 
Mas aí depois, que a Dona Sete, o Pai José começou a trabalhar mesmo pra 
Luara, tanto é que eu levei ela no médico, o médico ficou bobo, falou assim, uai, 
que não tava entendendo como, pediu outro raio x, aí ele falou pra mim: “Uai, 
mas ela desenvolveu muito rápido[...]!” Tanto é que ele pediu um outro raio x, 
porque acho que nem ele tá acreditando. [...]. Porque ele mesmo ficou bobo, 
porque ele falou pra mim: “Foi um grande milagre que aconteceu, porque eu 
estava até estudando, pesquisando”. Porque o que a Luara teve ele falou assim, 
que isso nunca passou na mão dele, que nem ele sabia como ele ia cuidar, tratar 
da Luara. [...]. Eu agradeço ao Pai José.75 

 

É interessante notar que muitos dos entrevistados remetem essa capacidade de cura 

dos pretos-velhos ao aprendizado que teriam tido quando encarnados no Brasil, no período 

da escravidão. O fio dessas lembranças foi puxado principalmente por aqueles que se 

                                                      
72 Entrevista concedida por Soraia Santos em 22 de setembro de 2016. 
73 Entrevista concedida por Simone de Assis em 27 de setembro de 2016. 
74 Entrevista concedida por Leila Rodrigues em 29 de julho de 2016. 
75 Entrevista concedida por Luciana Fonseca em 4 de outubro de 2016. 
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lembravam de histórias narradas pelos próprios pretos-velhos, como nas falas de Zilvan 

Lima e Marilaine Rodrigues: 

 

O Pai Cipriano falava que dedicou a vida dele a cuidar dos outros.76 
 
Eles contam muito dos tempos dos senhores, como que era a vida deles, porque 
assim, vendo o Pai José contar aqui, acho que foi uma menina que teve aqui um 
vez, que tava doente, eu lembro dele contar que passou por isso também, dentro 
da senzala, onde que eles não tinham alternativa nenhuma pra buscar praquela 
cura, e que os senhores deles na época não deixavam que eles procurassem uma 
ajuda, então se morresse, morreu. Então, o que que eles tinham que fazer, eles 
tinham que ir pro mato pedir proteção, onde eles invocavam, pediam uma 
proteção, iluminação pra eles pegar a erva certa. E eu lembro do Pai José contar 
no caso da menininha que teve aqui, que ele não saberia como ia fazer, foi onde 
que através do espiritismo mesmo, que ele conseguiu achar, eu não me lembro 
direito as ervas, que foi socada e foi curada uma criança. Porque eles não tinham, 
eles não podiam nem sair, então eles aproveitavam o momento que eles iam pro 
mato, que eles iam colher lenha, café e tudo, pra eles procurarem essas ervas77. 

 

Cabe transcrever ainda um caso contado por mãe Leila que demonstra a fé 

inabalável de alguns dos consulentes que buscam os pretos-velhos para a cura.  

 

E o Pai José também já fez, teve uma coisa muito bonita também. A menina 
queimou. Teve uma queimadura de primeiro grau mesmo. E a mulher tirou a 
criança, sabe? É, roubou a criança lá do hospital, saiu escondido. Quando chegou 
aqui eu quase morri do coração. Criança queimada, tanto que tinha que ficar na 
banheira, [...] alguma coisa assim, sete dias pra depois fazer os enxertos. De 
tanto que queimou. Ela chama Anastácia, hoje em dia ela mora em Divinópolis. 
E quando chegou aqui com aquela menina tão queimada eu morrendo de medo 
da polícia ter seguido eles, eu to assim: “Tenho fé em Jesus Cristo, meu Pai José 
vai falar que não pode, que tem que voltar com essa criança”... Que que ele fez? 
Ele pediu: “A fia, cê trás isso assim, assim, nóis vai cura o cabureco”. Quando 
falou que ia cuidar eu não morri do coração porque Deus não deixou. Tem bem 
anos isso. Ai eu lembro que foi talco de farmácia, foi umas coisas tão poucas... 
Minha cambona levou, aí eles foram lá buscar, foram no hospital, a polícia já 
tava atrás, eles assinaram os termos todos, teve um bafafá danado, torna a voltar 
com a menina pra cá. Aí a minha cambona me falando, o pessoal também, aí 
veio com aquela bateria de pomada que fez, disse que na hora que passou aquilo 
tudo que a criança gritou, sangue jorrava. E eu dormia tranquila? A noite inteira 
pensando naquela criança. E pedindo, pegando muito com Deus, Nossa Senhora, 
Jesus Cristo. [...] Quando cheguei lá que foi dia oito de abril que eu vi aquela 
criança sem roupinha, mas sentada naquelas cadeirinhas de madeira de palha que 
tem, sentadinha lá, eu chorei que eu não acreditei.[...] [Depois] ela vem aqui fala 
pra mim: “Ah madrinha, não tenho marca nenhuma [...]”. Essa aí eu levo como 
um milagre, um milagre.78 

 

Esse mesmo caso foi narrado por inúmeras pessoas ao longo da pesquisa. Durante o 

tempo em que eu ficava aguardando os atendimentos de Dona Sete no salão de espera da 

                                                      
76 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
77 Entrevista concedida por Marilaine Rodrigues em 30 de setembro de 2016. 
78 Entrevista concedida por Leila Rodrigues em 29 de julho de 2016. 



135 

 

Tenda Pai José do Congo, os consulentes comentavam acerca dos episódios mais 

marcantes do terreiro. Normalmente relatavam algo pessoal e emendavam com a cura 

dessa garotinha. Foi possível perceber ao longo de todas as visitas a este e a outros 

terreiros que essas passagens mais emblemáticas acabam sendo, de certa forma, 

mitificados no interior desses locais, com o intuito de validar a eficiência das entidades que 

ali trabalham, demonstrar e comprovar seu poder. Essas narrativas terminam por ser 

contadas inclusive por pessoas que não as vivenciaram, mas a reiteram sempre que um 

novo consulente visita o terreiro.  

 

7.6 Catolicismo e diálogos religiosos 

 

A associação dos pretos-velhos com o catolicismo é realizada praticamente por 

todos os entrevistados. Salientam-se o uso do terço e a menção aos santos católicos, 

conforme falas de Neide Neves e Gabriel Rufo. 

 

Aí tudo que pede [o preto-velho pede] pra fazer é assim, você vai numa igreja, 
você coloca uma vela pro santo não sei o que...79 
 
Que a maioria dos pretos-velhos são devotos de Nossa Senhora, são devotos de 
São Benedito, de Santo Antônio.80 

 

Essa aproximação entre os pretos-velhos e o catolicismo gera reações controversas 

nos entrevistados. Há alguns (a maioria) que não demonstram qualquer problema com esse 

diálogo, enxergando-o de maneira totalmente natural e, até mesmo, como uma forma 

perspicaz de resistência. Outros já se mostram um pouco mais incomodados. Neste caso, é 

como se ao se acercar do catolicismo ocorresse automaticamente um distanciamento das 

raízes africanas das entidades. De certa forma esse entendimento reforça uma busca por 

maior pureza nas tradições religiosas (como se esta fosse, de fato, possível). Zilvan Lima e 

mãe Celina abordam esse tema. 

 

Engraçado eu até tava conversando com um amigo meu ali na porta, que ele 
disse que tava muito incomodado quando vê na umbanda símbolo católico, tipo 
rosário... E aí o negô-velho pede pra rezar um Pai-Nosso e tal. Quando eu 
imagino os negros escravizados, vindos da África ou então já nascidos aqui no 
Brasil e se deparando com isso, como que ele vê, e o quanto que foi importante 
estabelecer um diálogo, ter uma relação com esses símbolos, pra sobreviver. 
Então eu não acho que o nego-velho é submisso porque ele reza um terço. Quer 

                                                      
79 Entrevista concedida por Neide Neves em 14 de outubrro de 2016. 
80 Entrevista concedida por Gabriel Rufo em 15 de setembro de 2016. 
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dizer que o cara foi forte o bastante pra manter a fé dele ali nos ancestrais dele, 
se apropriando de coisa de outra religião...81 
 
Eles trazem mais o simbólico católico do que o da matriz africana. Onde é que tá 
o símbolo da matriz africana? Eu não vejo. Eu vejo o rosário, eu vejo o crucifixo, 
eu vejo Jesus Cristo, apesar dele falar em Oxalá. Mas você não vê um búzio, não 
tem búzio, não tem...82 

 

Neste segundo caso, cabe questionar esse entendimento de África. Que África não é 

vista ou percebida nos pretos-velhos? Seria uma África com raízes mais nos costumes 

iorubás e no candomblé? Atrevemo-nos a sugerir que a memória coletiva constantemente 

reelaborada a respeito do continente, especialmente após a intensificação dos movimentos 

de afirmação das culturas negras a partir da década de 1990, sempre reforçou as tradições 

associadas aos povos iorubás. Os bantu acabaram sendo menos valorizados, embora nos 

tenham influenciado nos mais diversos aspectos da vida. Conforme trabalhado no capítulo 

anterior, a representação dos pretos-velhos retoma vários aspectos africanos.  

De qualquer forma é interessante inquirir, ademais, que catolicismo é esse dos 

pretos-velhos. Simone de Assis menciona que seus avós seriam de origem católica, mas 

que não saberia definir qual o catolicismo ao certo83, deixando transparecer que, na 

verdade, o catolicismo e, consequentemente, as apropriações que são feitas da religião são 

múltiplas. Não há como estabelecer fronteiras de significação nestes casos, a despeito das 

tentativas de se impor esses limites84. Esse diálogo entre religiões gera interpretações 

bastante interessantes relatadas pelos entrevistados. A primeira delas foi desenvolvida após 

o seguinte comentário, proferido por Marilaine Rodrigues:  

 

Que eles pregam muito assim, a paz, a religião deles [dos pretos-velhos], eles 
assim, são firmes mesmo na religião deles.85 

 

Após o questionamento de qual seria essa “religião deles”, a resposta da 

entrevistada foi: 

 

A deles é uma mistura, porque assim, o espiritismo ele envolve muita coisa, né? 
[...] Então assim, primeiramente a Deus, porque eles sabem que eles estão ali 
porque eles são instrumentos de Deus, que eles estão ali num próposito, de 

                                                      
81 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
82 Entrevista concedida por Celina Batalha em 2 de junho de 2016.  
83 Entrevista concedida por Simone de Assis em 27 de setembro de 2016. 
84 Um exemplo interessante que aparece na entrevista concedida por Simone de Assis em 27 de setembro de 
2016 diz respeito ao seu pai, que foi repreendido pela igreja católica por atuar como benzedor: “já chamaram 
atenção dele por conta disso também [benzer], que dentro da igreja ele não taria certo, ele continuar com as 
atividades”.  
85 Entrevista concedida por Marilaine Rodrigues em 30 de setembro de 2016. 
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passar a paz, de curar, de fazer, então eu vejo como a religião deles, assim, eles o 
principal centro da religião deles. Eles católicos, perante assim, abaixo de Deus, 
eles vem como instrumento de Deus, então assim, eles são católicos, mas eles 
sabem que o catolicismo deles é o espiritismo. Pregado na maneira deles.[...] 
Porque eles são o principal instrumento disso, foi através deles que eles 
começaram a passar isso pros outros, porque os escravos trouxeram isso, povos 
antigos trouxeram isso, [...] os mais velhos eram que passavam pra pessoa que 
ensina, então eles que passam o dom, eles firmam a cabeça, tanto é que eu tava te 
falando que os outros mensageiros respeitam eles por isso.86 

 

Note-se que novamente a umbanda desaparece. Seria esse catolicismo dos pretos-

velhos uma espécie de versão moderna do catolicismo africano mencionado por Marina de 

Melo Souza (2002b)? Quiça seja possível inferir que no caso dessa interpretação pelo 

menos, a questão é bem mais profunda. Posto da forma como transcrito acima, o preto-

velho alcança um patamar de importância que ultrapassa a própria religião, seja ela o 

catolicismo, o espiritismo ou a umbanda. A religião, qualquer que seja, é deles, pregada na 

maneira que eles definem, e eles se constituem como alicerce dessa religião, estando 

abaixo somente de Deus. 

Essa análise acaba sendo corroborada na fala de outra entrevistada, Rosilene das 

Chagas que, pela forma como se expressa, parece tratar os pretos-velhos e São Benedito 

igualitariamente, alçando-os a um mesmo patamar metafísico. Os itens que são oferecidos 

aos pretos-velhos (cachaça e café) são também colocados para São Benedito.  

 

De vez em quando eu ponho uma cachacinha, eu gosto muito de tratar de São 
Benedito. Porque na hora que eu to apertada na cozinha no meu emprego ele me 
socorre! Então eu dou cafezinho pra ele, porque ele também era cozinheiro. [...] 
Então as vezes quando eu to passando por dificuldade na cozinha, eu peço ajuda 
a ele! Peço ajuda aquelas negras que eram cozinheiras também, elas ajudam. 
Sabe? Pedindo com fé você recebe a graça! Porque tem hora que você fica meio, 
na casa dos outros, meio assim, sabe? Te pede uma coisa, você fica assim, 
meia... Aí eu peço ajuda: ai São Benedito, me ajuda! Que dá tudo certo, que dá 
tudo certo. Aí menina, aquilo ajuda, aí no outro dia vou lá, renovo o cafezinho 
dele. Agradeço.87  

 

Essa aproximação entre São Benedito e os pretos-velhos não é rara. Os altares 

dedicados a essas entidades umbandistas contam, comumente, com uma imagem do santo 

negro. São vários os relatos acerca do santo, mas a maioria concorda que ele teria sido 

escravo ou descendente de escravos, tendo origens africanas. Ele teria vivido no sul da 

Itália e trabalhado como cozinheiro, auxiliando os pobres da cidade através do roubo de 

mantimentos do convento onde vivia. Todos esses elementos facilitam uma aproximação 

                                                      
86 Entrevista concedida por Marilaine Rodrigues em 30 de setembro de 2016. 
87 Entrevista concedida por Rosilene das Chagas em 10 de outubro de 2016.   



138 

 

de São Benedito com os pretos-velhos, além de justificarem o pedido de auxílio de 

Rosilene nos momentos de dificuldades na cozinha dos patrões. Cabe ressaltar que além da 

devoção a ele na umbanda, sua presença também é muito importante nos grupos de 

congada.  

Essa força dos pretos-velhos dentro de uma matriz cristã transparece de maneira 

muito clara na fala de mãe Leila. 

 

Eu acho que eles [os pretos-velhos] são um braço direito de Cristo aqui embaixo, 
porque acho que Jesus pos eles pra ajudar, porque a missão pra Deus e Jesus é 
meio pesadinha sim, eu acho que Deus comanda tudo, é o rei do universo, mas 
eles deixam as entidades boas para ajudar, porque tá bem pesado. Muito que se 
grite ele, por isso que eles já mandam esses anjos bons...88 

 

Ainda no que diz respeito ao catolicismo, cabe mencionar outros diálogos 

estabelecidos com a congada -além da figura de alguns santos, como São Benedito e Nossa 

Senhora do Rosário-, que também são muito intensos. Se no interior do Rio de Janeiro, por 

exemplo, as aproximações analisadas são sobretudo entre os pontos cantados na umbanda e 

os versos e desafios do jongo (MOREIRA, 2008); há, em São João del-Rei, um vasto 

campo a ser analisado a partir de comparações entre os pontos e os cantos da congada. Mãe 

Celina, grande apreciadora e apoiadora de manifestações culturais afro-brasileiras 

menciona: 

 

Os congadeiros puxam um pouco também essa visão do preto-velho, né? Você 
vê, viu aquela festa com o seu Tadeu [festa dos pretos-velhos em maio 2016, 
com a presença de um grupo de congada cujo capitão é o seu Tadeu], que coisa 
mais linda! Assim, de emocionar a gente ver. [...] Ali nós todos estávamos muito 
felizes. Mas assim, porque tem essa interação, porque tem essa identificação. 
Porque tem essa coisa da raíz mesmo.89 

 

É interessante pontuar algo que foi mencionado nas entrevistas, mais 

especificamente naquelas de pessoas que frequentaram o terreiro do Pai Joaquim de 

Angola, em São João del-Rei, e que guarda relação com as congadas. Neste local, que teria 

sido um dos primeiros terreiros de São João del-Rei e que já não funciona mais, as giras 

dedicadas aos pretos-velhos eram muito afamadas. Essas giras, contudo, eram separadas 

em linhas, dentro da linha de pretos-velhos, conforme narrativa de mãe Leila. 

 

                                                      
88 Entrevista concedida por Leila Rodrigues em 29 de julho de 2016. 
89 Entrevista concedida por Celina Batalha em 2 de junho de 2016. 
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Aí tinha a linha do Congo, a linha do Moçambique e tinha a linha Moçambique 
do Tibeba. Cada segunda[-feira] a linha era regido por preto-velho, mas cada 
segunda era um ritmo de trabalho. É, se ele abrisse hoje com a linha do Congo, aí 
podia até ter outros pretos-velhos de outras linhas, mas ele trabalhava dentro da 
linha do Congo. É o ritmo de trabalhar. Porque, igualzinho na linha de Tibeba já 
os pretos-velhos e nós médiuns já com roupa de preto-velho, era com chapéu de 
palha, um lencinho vermelho, entendeu? Então a linha do Pai Joaquim já era a 
roupa do atendimento que a gente fazia pra assistência. E a Moçambique também 
já tinha mudança, até nos tabaque, os rituais dos pontos já eram outros, então 
tinham as diferenças... E sempre ele fazia às vezes uma comida pros pretos-
velhos, conforme cada linha era servido um pouco pra gente que é médium, que 
não é. É um alimento espiritual mesmo, um reforço. 

 

Rosilene das Chagas, ogã no Pai Joaquim, salientou as diferenças nos toques entre 

as linhas: 

 

Essa Tibeba era mais Moçambique. Entendeu? Mais Moçambique.[...] Era outro 
ritmo de tabaque. Mais forte. Uma linha mais forte. E a de Congo é mais [...] 
fraca, mas no bom sentido, vamos dizer, que é mais fraca. Mais suave. 

 

Essas variações nas roupas e nos toques remetem, ainda que não diretamente, aos 

grupos de congada, com seus toques e variações. Conforme mencionado por André 

Pereira, no documentário (En)Cantos do Congado (2016), as construções musicais dos 

congados são muito próprias e particulares de cada grupo, embora seja possível detectar 

algumas características comuns. No caso dos Congos, a musicalidade seria mais expansiva, 

enquanto os Moçambiques mais percussivos. O Congado e Moçambique de Piedade do 

Rio Grande também discorreu acerca desse tema durante roda de conversa no âmbito da 

XV Semana de História90 na Universidade Federal de São João del-Rei. Romário, capitão 

do grupo, mencionou que o Congo seria mais alegre, embora mais lento e sereno, e 

representaria os sentimentos dos escravos ao chegarem ao Brasil; enquanto o Moçambique 

já teria uma batida mais forte e solta, apesar de triste, associada aos escravos que já 

estariam há mais tempo no Brasil.  

Extrapolando um pouco essas aproximações com o catolicismo, encontramos duas 

outras situações no mínimo interessantes. A primeira delas diz respeito à figura de Buda e 

foi relatada por Gabriel Rufo. Ele é artista plástico e trabalha modelando imagens, 

sobretudo de Orixás e entidades umbandistas em ferro e cerâmica. Durante nossas 

conversas ele comentou que por influência da mãe, estudiosa de filosofias orientais, teria 

tido algum contato com o budismo.    

                                                      
90 A roda de conversa com os congadeiros de Piedade do Rio Grande foi um dos acontecimentos associados 
ao evento “Entraremos Nessa Casa: Cantos, Contos e Memória Congadeira”, realizado em 20 de setembro de 
2016.  
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Eu sempre modelei muitos pretos-velhos no barro e sempre foi muito bom. Tem 
um vídeo que uma amiga gravou, que eu estou modelando o preto-velho, e aí eu 
vou falar do preto-velho, mas na verdade modelar um Buda. Já modelei alguns 
Budas, e é engraçado, porque eu comecei a modelar o Buda e no final era um 
preto-velho! [...] Na verdade um Pai João, aí eu falo nesse vídeo, olha eu 
comecei modelando um Buda, e de repente o Buda virou um preto-velho! E aí eu 
já botei, mesmo ele estando modelado, eu já botei o cajadinho nele lá.91 

 

E a segunda refere-se a dois relatos extremamente significativos que aproximam os 

pretos-velhos dos Orixás. A relevância dessas narrativas é ampliada uma vez que ambas 

foram relatadas por candomblecistas, que cultuam os Orixás com muita devoção e respeito. 

O primeiro deles, feito também por Gabriel Rufo, coloca essas entidades como seres 

intermediários entre nós humanos encarnados e os Orixás. Os pretos-velhos atuariam como 

uma etapa no processo de evolução espiritual até que alcançássemos os últimos.  

 

Teve uma vez que era criança, eu sempre tive um fascínio pelos totens. Até meu 
trabalho de universidade agora é falando sobre isso. Sobre os totens. E uma vez 
uma mãe-de-santo, [...] disse o seguinte: no pau grande sempre tem alguém 
acima. Até chegar em Oxalá. Então a corrente dos pretos-velho é uma energia, 
um fundamento que está aí. Trabalhando em vários lugares e tal. Então na 
maioria das vezes, como eles estão muito próximos da gente, eles são o primeiro 
passo pra você, eles estão acima de você, da sua cabeça, então eles te levam até 
os Orixás, eles te levam até coisas superiores e mais iluminadas, que a energia do 
Orixá é uma energia muito pura.92 

 

O segundo relato é ainda mais forte, uma vez que as energias derivadas dos pretos-

velhos e dos Orixás são alçadas a um mesmo patamar de importância para a entrevistada 

Soraia Santos.  

 

É engraçado, porque eu não, [...]  tem gente que diferencia, claro que assim, tem 
que diferenciar, mas tem formas de energia tanto assim a parte de preto-velho, a 
parte de umbanda de um modo geral, como a parte de Orixá, me rege da mesma 
forma! Porque é aquilo que eu te falei, como preto-velho que me amparou 
quando eu não conhecia nada, e foi me amparando, amparando, me 
aconselhando, e eu fazendo tudo que tinha que fazer. E assim, eu não vejo 
distinção de energia, sabe? Claro que eu sei que orixá é que rege o ori da gente, 
mas o que transformou dentro de mim, eu não vejo distinção de energia, porque 
foi tudo muito forte, tanto assim que a explosão que teve dentro de mim, foi de 
uma forma só.93 

 

Para finalizar, cabe mencionar os trânsitos de pessoas de outras religiões nos 

terreiros pesquisados, não somente como consulentes esporádicos, mas como médiuns e 

                                                      
91 Entrevista concedida por Gabriel Rufo em 15 de setembro de 2016. 
92 Entrevista concedida por Gabriel Rufo em 15 de setembro de 2016. 
93 Entrevista concedida por Soraia Santos em 22 de setembro de 2016. 
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filhos-da-casa que atuam de maneira profunda nos rituais. Na Associação Afro-brasileira 

Casa do Tesouro o caso mais emblemático refere-se aos próprios grupos de congada que se 

apresentam durante as festas dedicadas aos pretos-velhos. Alguns desses grupos se 

apresentam exclusivamente como católicos e optam, em alguns casos, por ocultar da 

população em geral essas visitas aos terreiros. Já no caso da Tenda Pai José do Congo, 

deparamo-nos com um padre de renomada paróquia de São João del-Rei que atua há anos 

nos rituais conduzidos por mãe Leila, auxiliando de maneira direta em desobsessões e 

curas. No momento em que o conhecemos, no príncipio de 2017, ele havia deixado o 

sacerdócio para se casar, mas até então exercia atividades tanto na igreja católica quanto no 

terreiro  

 

7.7 Pontos cantados 

 

O momento em que os entrevistados foram solicitados a relembrar e entoar um 

ponto cantado de seu agrado foi, sem dúvidas, um dos instantes de maior emoção das 

conversas. A forma como os pontos os tocam internamente e como expressam esse 

sentimento se alterna entre alegria, nostalgia, tristeza, culminando, em alguns casos, em 

forte comoção e lágrimas. Soraia Santos, por exemplo, conclui a fala abaixo com os olhos 

marejados. 

 

Lá na beira do caminho, tinha uma cruz lá no chão...” [cantando o ponto de Pai 
João] Aí assim, eu viajo! Quando canta e no final que fala “Pai João morreu 
hoje, hoje mesmo se enterrou. Sepultura de Pai João, aiai, já nasceu jardim de 
flor”. Isso pra mim é demais assim! Nossa! [...] Me toca muito, muito mesmo!94  
 

Um lugar relativamente comum nos depoimentos esteve associado à preferência por 

pontos que remetam a algo leve, suave, em contraposição a pontos que aludam ao peso do 

cativeiro. Pontos que falam de flores, perfumes, pássaros são muito lembrados, como os 

mencionados por Simone de Assis e Zilvan Lima, respectivamente. 

 

Pombinho de Zambi, pombinho de Obatolá, vai meu pombo branco na senzala 
de Aruanda, traz os pretos-velhos para trabalhar. Acho que é um dos pontos de 
abertura. Eu acho que esse é bonito, você traz um outro espaço também. A 
questão do pombo, da paz.95 
 
Tem os que tocam na congada também: “Nossa Senhora do Rosário, a sua casa 
cheira a cravo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira”. Que pra mim tem a 

                                                      
94 Entrevista concedida por Soraia Santos em 22 de setembro de 2016.  
95 Entrevista concedida por Simone de Assis em 27 de setembro de 2016. 
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leveza do que que é o nego-velho. Assim, com toda a densidade da energia e tal, 
tem sempre essa coisa que chega cheirando a flor e faz tudo ficar mais 
tranquilo...96 

 

Interessante notar que justamente os dois entrevistados que mais ressaltaram o 

caráter de luta e resistência dos pretos-velhos são os que relembraram pontos associados a 

valores como paz e calma. Ambos fazem esse contraponto entre a força do ser que resiste e 

a leveza associada a essa prática no caso das entidades umbandistas.  

Mesmo nos casos em que os pontos recordados reportam a situações mais sofridas, 

os trechos foram suprimidos ou sua relevância ignorada. Um exemplo curioso refere-se ao 

ponto Vovô não quer casca de coco no terreiro, que é pra não lembrar do tempo do 

cativeiro. Luciana Fonseca não menciona a segunda parte da oração, restringindo-se à 

primeira frase e chamando a atenção para a figura do avô, desconsiderando o trecho que 

faz referência ao cativeiro. A memória da escravidão acaba, neste caso, sobrepujada pela 

memória da velhice. Nesses casos, aflora novamente aquilo que foi tratado nos trabalhos 

do LABHOI-UFF: a questão do silenciamento do sofrimento associados aos tempos do 

cativeiro. Omite-se a dor que transparece nos pontos.  

 

Vovô não quer casca de coco no terreiro... Gosto muito! Porque eu gosto 
mesmo. Por ele ser assim, considero como um vô mesmo, das coisas boas, aí eu 
lembro, eu canto direto essa música, eu gosto muito dela.97 

 

A despeito de nem todos os entrevistados tratarem especificamente do poder que a 

palavra tem para as religiões afro-brasileiras, Neide Neves chegou a comentar:  

 

Cantar, cantar pra eles faz muito bem! Parece que assim, porque igual, quando 
você está cantando, eles estão trabalhando então que você está pedindo eles estão 
te ajudando. E eles gostam também. Eles gostam que canta. [...] Na verdade é 
uma forma de oração. É o mesmo canto que tem na igreja católica, na igreja 
evangélica. Todo mundo canta.98  

 

De certa forma essa percepção não deixa de aludir, ainda que indiretamente, à 

música como um veículo de energia, um instrumento daquilo que a cosmologia centro-

africana denomina como força vital. Um exemplo interessante pode ser presenciado 

durante a festa dedicada aos pretos-velhos no terreiro da mãe Celina. Após a incorporação 

das entidades, inicia-se o ritual de servir e entregar as comidas a todos os que estão 

                                                      
96 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
97 Entrevista concedida por Luciana Fonseca em 4 de outubro de 2016. 
98 Entrevista concedida por Neide Neves em 14 de outubrro de 2016. 
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acompanhando a celebração (feijoada, couve, farofa e arroz). Durante todo o rito que se 

inicia com a colocação do alimento nos pratos, passando por seu oferecimento e se conclui 

com a última pessoa terminando de ingeri-lo, um mesmo ponto é repetido incessantemente. 

Os filhos da casa se revezam para que a cantiga seja iterada com intensidade. Essa seria 

uma forma de garantir uma espécie de sacralização daquela comida, de modo que ela 

também atue reequilibrando as energias dos que a consumirem. O ponto neste caso é o 

seguinte: Arundum, é comida baiana, arundum, é comida africana, arundum, é comida de 

fé.  

Assim como esse ponto -que só é entoado nessa situação específica (servir e comer 

os alimentos durante a festa)-, há outros que só devem ser cantados em determinados 

momentos, conforme comentado por Eliana Trindade.  

 

Tem outros tristes também, igual quando falece uma pessoa: “Quem se despede 
chora, por isso eu não vou despedir. Quem se despede chora, por isso eu não 
vou despedir. Adeus, meu filho querido. Adeus, até outro dia.” Porque o dia que 
eles mataram o Adílio aqui, na pracinha do Minas, aquele gay, ele era filho da 
mãe-de-santo lá do terreiro. Foi outro choque! Ele era meu amigo, ele ia lá em 
casa pra desabafar comigo. Então quando ele faleceu aí o Pai Francisco lá cantou 
essa música porque a dona Ana que é a mãe dele, a mãe-de-santo lá do terreiro, 
chegou nos pés do Pai Francisco, começou a chorar e tal. Aí ele cantou pra ela.99 

  

Outro fato realmente interessante que as entrevistas deixaram transparecer foi a 

alteração não deliberada nas letras de alguns pontos cantados. O primeiro caso não foi 

relatado nas entrevistas realizadas para a pesquisa, mas durante uma reza para os pretos-

velhos no terreiro da mãe Celina ainda em 2014. Uma senhora, ogã, filha da casa, negra, 

estava tocando o atabaque e puxando os pontos enquanto os demais presentes (eu e outra 

filha da casa, yarobá) acompanhávamos. O ponto era o seguinte: “Olha os preto estão 

trabalhando, olha os branco estão só olhando...”. Eis que ela canta em alto e bom som o 

exato inverso: “Olha os branco estão trabalhando, olha os preto estão só olhando...”, sendo 

imediatamente repreendida pela yarobá. Ela ficou um instante em silêncio e respondeu 

sorrindo e comentando que os negros já teriam trabalhado demais, que se deixassem os 

brancos trabalharem um pouco!  

O segundo caso surgiu durante uma das entrevistas. O ponto original seria: “O 

rosário de Nossa Senhora, ele é uma corrente”, tendo sido alterado por Marilene Pereira 

para: “O rosário de Nossa Senhora, ele é uma semente”, sem contudo deixar de garantir a 

emoção.  

                                                      
99 Entrevista concedida por Eliana Trindade em 10 de novembro de 2016. 
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“O rosário de Nossa Senhora ele é uma semente.” Acho muito bonita ela. Até 
quando começa a cantar eu até me emociono. Porque ele é muito chique! Muito 
bonito mesmo! Vai lá dentro da alma da gente100.  
 

Além de ser poética, a modificação sinaliza o abandono de uma visão pesada, 

sofrida, “amarrada”, associada à ideia de corrente, por algo leve, repleto de vida, força e 

potência, essencialmente libertador, vinculado à noção de semente. Quiçá, ainda que 

inconscientemente, a concepção de corrente não fosse assim tão chique, bonita ou tocante.  

Dentre os relatos houve ainda o caso de um ogã, Gabriel Rufo, que escreveu um 

ponto dedicado aos pretos-velhos.  

 

[...] é uma música que começa com uma pergunta, eu vou cantar ela. Ela é assim: 
“O que é isso preto-velho? O que é isso preto-velho? Quanto mais forte eu bato, 
mas apanho couro velho, quanto mais forte eu bato, mais apanho o couro 
velho”. Aí a resposta: “Sofrimento tem de sobra, é só você escolher, muito 
apanha nessa vida quem muito quer bater, quanto mais você aguenta, menos 
você apanha. Quanto mais você aguenta, preto-velho te acompanha. Quanto 
mais forte eu bato, mais apanha o couro velho. Quanto mais forte eu bato, mais 
apanha o couro velho”. Porque essa música? Porque é a lei da ação e da reação. 
Se você quer bater você acaba apanhando. [...] e também quanto mais forte eu 
bato tem uma relação também que a mão que dá a chicotada, também tá 
apanhando, tem toda uma energia que tá voltando pra quem tá dando a chicotada 
[gestos mostrando isso]. A mão que bate num tambor, num atabaque, ela 
também está sofrendo uma reação, tá ganhando um axé, tá ganhando uma força 
que vem do atabaque. Essa relação do couro da pele com o couro da animal que 
está no atabaque, e o couro com o chicote, a lei da ação e da reação. Então 
quanto mais você aguenta, menos você apanha. E aguentar é ter paciência.101 

 

Esse relato contém dois elementos de extrema relevância. O primeiro diz respeito a 

influência que o cargo ocupado pelo entrevistado (que neste caso é filho-de-santo no 

terreiro da mãe Celina) tem sobre suas opiniões e percepções – remetendo mais uma vez à 

“bagagem” que o leitor carrega ao realizar as apropriações (CHARTIER, 1990). Enquanto 

ogã, responsável por tocar e cantar durante as festas, ele estabelece um contato muito 

íntimo com os atabaques, o que permite uma associação entre aquele bater no couro do 

tambor com o bater no couro entendido como a carne humana, o corpo do escravo. Esse 

bater iria, como ele aponta e baseado em sua própria experiência, reverberar no corpo do 

“algoz”. É novamente a noção de energia vital se fazendo presente. A intensionalidade 

com que a batida é dada é transmitida para aquele ou aquilo que “apanha”, porém, ela é 

imediatamente refletida naquele que desfere o golpe.  

                                                      
100 Entrevista concedida por Marilene Pereira em 10 de outubrro de 2016. 
101 Entrevista concedida por Gabriel Rufo em 15 de setembro de 2016. 
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O segundo aspecto interessante refere-se ao fato de já ser possível perceber como 

os pontos relembrados dizem muito sobre as memórias do cativeiro, auxiliando inclusive, 

na reelaboração das mesmas. A fala transcrita a seguir, de Marilaine Rodrigues apresenta o 

ponto cantado como uma espécie de comprovação ou justificativa para as preferências dos 

pretos-velhos – remetendo ainda aos costumes dos escravos.  

 

Eu acho que é porque eles usavam em vida, né? Os escravos antigos, então era 
uma calça, uma blusa, geralmente era um pano mesmo amarrado na cabeça, 
geralmente andavam era descalço. Então assim, eles querem manter o que eles 
tinham, a tradição deles. [...] Tanto é que tem até um ponto que canta: “toalha 
rendada de xita”. Então daqueles panos coloridos, eles gostam desses panos 
também.102 

 

Os pontos também aparecem como um meio de reelaboração das histórias de vida 

dos pretos-velhos, conforme demonstrado nas passagens abaixo, de Soraia Santos, Zilvan 

Lima e Gabriel Rufo. Eles permitem que o consulente se recorde mais facilmente dessas 

histórias e dos próprios valores e qualidades associados a cada entidade.  

 

Mas da Vovó Cambinda das Almas, não sei, até pela cantiga, não sei se você 
lembra, de uma que eu cantava muito. Tipo: “Filho se suncê precisa, basta pedir 
a vovó...” Então assim, ela viveu, essa Vovó Cambinda das Almas ela viveu 
muito nos canaviais, então ela só não falou a cidade, mas ela viveu como se fosse 
no descampado, numa casa de adobe, bem velhinha, e assim, todas as pessoas do 
vilarejo que era ao redor, mas a casa dela era a única afastada, então como era 
afastada ela ficava pegando o tempo dela com orações. [...] Então assim isso tem 
muito a ver com a cantiga dela, sabe? que ela ficava sentada num banquinho, 
fazendo oração103. 
 
E um do Pai Cipriano: “Cipriano quimbandeiro, chorou no cativeiro. Hoje chora 
de alegria, no seu rosário de Maria. Chora, chora, saravá Angola”. Porque eu 
acho que é a resistência do nego-velho. A figura que sofreu por um contexto 
histórico, social, cultural, sei lá. Mas que no culto, transformou tudo, todo esse 
processo numa coisa positiva, né? Que é você estar lá e ser acolhido, acreditar 
que aquilo pode te trazer algum cura, pode te trazer um trabalho e tal.104  
 
Segura o touro, Cambinda. Amarra no mourão. Que o touro é bravo, Cambinda. 
Não deixa fugir não. Segura o touro Cambinda. Amarra no mourão. Que o touro 
é bravo, Cambinda. Não deixa fugir não. Meu Santo Antônio é pequenino, auê. 
E abre as portas do céu, auê. Velha Cambinda estremeceu. Mas não caiu no 
mundel. É essa coisa da demanda, que ela segura essa demanda. Esse touro. Uma 
senhora. Como uma senhora segura o touro? Então ela tem o jeitinho dela de 
segurar esse touro, de segurar essa demanda, não é porque ela é uma mulher, 
mais velha que ela não tem o domínio sobre um touro.105 

                                                      
102 Entrevista concedida por Marilaine Rodrigues em 30 de setembro de 2016. 
103 Entrevista concedida por Soraia Santos em 22 de setembro de 2016. O ponto continua da seguinte forma: 
“Filho se suncê precisa, basta pedir a vovó que ela vem te ajudar. Pense numa estrada longa meu filho, que 
a vovó está lá. Sentada num banquinho torto com a sua bengala na mão. Preta-velha Vovó Cambinda 
fazendo sua oração”. 
104 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
105 Entrevista concedida por Gabriel Rufo em 15 de setembro de 2016. 
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Músicas são um instrumento extremamente eficaz de resistência daquilo que 

Michael Pollack (1989) denomina como memórias subterrâneas. São lembranças 

transmitidas sobretudo de forma oral, ensinadas nos terreiros e que guardam detalhes de 

um período de sofrimento extremo. Através delas são difundidos ensinamentos (ervas para 

defumação, instrumentos para vencer demandas...), valores (paciência, humildade, 

força...), sensações (aromas, sabores, sons), aspectos aparentemente banais do cotidiano 

(tecido das roupas) que permitem a construção de um quadro geral da escravidão. Tal qual 

um quebra-cabeças, cujas partes vão se unindo gradualmente, de modo a formar um 

conjunto maior. Os pontos de pretos-velhos na umbanda são de linguagem simples, 

acessível, normalmente suas estrofes são curtas e repetidas mais de uma vez, o que facilita 

que sejam decorados. Essas “lembranças proibidas [...], indizíveis [...] ou vergonhosas [...] 

são zelosamente guardadas em estruturas de comunicação informais e passam 

despercebidas pela sociedade englobante” (POLLACK, 1989, p. 6).  

Essa repetição dos pontos e sua relevância para os frequentadores dos terreiros é tão 

profunda que mesmo após a morte de um médium, por exemplo, eles continuam sendo 

entoados. Eliana Trindade relata o caso de seu marido, Fernando, médium, chefe do 

terreiro Choupana do Chico Baiano e filho-de-santo de mãe Leila, que incorporava dois 

pretos-velhos, Pai Bendito do Engenho e Pai Francisco, muito famosos na região:  

 

Então hoje o Fernando não tá lá mais, mas todos os pontos que ele recebia com o 
Pai Benedito e o Pai Francisco são cantado até hoje na abertura do terreiro. Até 
um modo de saudar ele. Aonde ele tiver. Todos eles lá, sabe? O Fernando, o 
Gepeu, o Gepeu recebia o Pai Elias, que eu cheguei a consultar também. Aí [...] 
toda vez que vai abrir o terreiro lá, aí nós lembramos do Pai Elias, [...] do Pai 
Francisco. [...] Então nós vamos saudando todos eles. É uma maneira da gente 
estar sempre lembrando deles.106 

 

Finalmente, cabe mencionar o único caso, relatado por mãe Leila, em que o próprio 

preto-velho teria composto e ensinado seu ponto cantado, num contexto em que a maioria 

dos pontos entoados nos terreiros é aprendida por contatos com outros terreiros ou até 

mesmo na internet.  

 

“O dia terminou, a tarde já chegou, o céu já se estrelou, pai José do Congo no 
terreiro já chegou”. Esse foi ele que fez. A hora que ele chega ele gosta que 
cante. Como é que é? “O dia terminou, a tarde já chegou...”  Ah não! “O céu já 
se estrelou, as alma anunciou, pai José do Congo no terreiro já chegou”. Esse é 
um ponto que ele mesmo fez, ele mesmo pediu que, quando ele chegasse, que ele 

                                                      
106 Entrevista concedida por Eliana Trindade em 10 de novembro de 2016. 
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gostava, é coisa dele mesmo, versão dele. Esse aí talvez não ache em livros nem 
nada não, porque ele é intérprete dele mesmo.107 

 

É interessante notar a importância que mãe Leila dá ao fato de esse ponto ser 

“genuíno”. Durante as conversas que antecediam as giras nos terreiros cheguei a escutar 

algumas pessoas mais velhas comentando com certa tristeza que os pontos atualmente 

deixaram de ser aprendidos com as pessoas mais antigas da casa e passaram a ser 

encontrados na internet. De certa forma é um sintoma da perda do monopólio de um 

conhecimento pelos mais idosos e de uma alteração no padrão que colocava a oralidade 

como principal forma de transmissão dos saberes da umbanda.  

 

7.8 Costumes e comidas 

 

Ao serem solicitadas a comentar sobre as festas dedicadas aos pretos-velhos, 

descrevendo os rituais e alimentos que são servidos, os consulentes, sem exceção, 

demonstram certa empolgação e alegria. As festas são percebidas como momentos de 

celebração e “comunhão com o sagrado”, como disse mãe Celina antes de dar início à festa 

de 2016. Marilene Pereira, por exemplo, se emocionou ao narrar a seguinte passagem: 

 

Foi na festa de preto-velho [o primeiro contato com os pretos-velhos], foi até no 
meu aniversário [aniversário da própria entrevistada, Marilene Pereira]! Aí eu 
vim, foi a festa de preto-velho aqui [no terreiro da mãe Celina]. Aqui mesmo. 
Nossa, acho que foi o aniversário mais bonito, maravilhoso que eu tive. Foi 
muito bom! Nossa!108 

 

A construção da representação da figura do preto-velho passa, invariavelmente, por 

atributos físicos que, embora se baseiem na vestimenta e nos objetos de uso pessoal, 

extrapolam para aspectos contextuais. O tipo de decoração, de comida que é oferecida, a 

forma como é montado o altar, tudo isso é relevante. Roupas e comidas assomam como os 

elementos extremamente importantes na reelaboração da memória da escravidão no caso 

do grupo entrevistado. Rosilene das Chagas ainda salienta a importância de se oferecer ao 

pretos-velhos aquilo que eles teriam consumido e gostado durante suas vidas no Brasil: 

 

É porque eles eram assim, né? Lá no tempo deles, eles vem aqui na terra então 
tipo uma oferenda aqui também, igual que eles usavam antes. Porque como você 
vai servir um outro tipo de comida que não tem nada a ver com o que, como era 
a comida deles antigamente. Não iam gostar, né? Tem que ser o que eles 

                                                      
107 Entrevista concedida por Leila Rodrigues em 29 de julho de 2016. 
108 Entrevista concedida por Marilene Pereira em 10 de outubrro de 2016. 
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gostavam. Uma farofa, era um café, era um vinho. Então aqui quando eles vem 
aqui, são esses tipos de comida que a gente oferece pra eles. Que eles gostam, 
né? [...] Café é amargo. Antigamente não tinha esse negócio de café doce. É 
amargo. Eles gostavam de café amargo! A não ser doce assim, como 
antigamente tinha aquele tal de engenho, aí era café adoçado com caldo de cana. 
Tudo é coisa dos antigos. Dos negros-velhos.109  

 

Neide Neves também associa o oferecimento de determinadas comidas e bebidas a 

essa questão da lembrança dos tempos em que os pretos-velhos teriam vivido no Brasil. 

Ela aborda, porém, o fato de que eles, enquanto espíritos, não necessitariam mais desse 

tipo de oferenda. Esse comentário deriva de uma percepção mais kardecista da 

entrevistada. Durante a conversa, que foi realizada em sua casa, Neide se apresentou como 

espírita e afirmou que gosta muito de ler e estudar acerca do kardecismo, tendo me 

apresentado, inclusive, uma biblioteca que mantém sobre o tema em seu quarto. Na maior 

parte dos centros kardecistas não é permitida a realização de ofertas de alimentos ou 

bebidas aos espíritos que ali se apresentam. O entendimento da religião é que ao 

desencarnarem esses espíritos não mais necessitariam de elementos materiais.   

 

Na verdade eles não precisam disso [comidas e bebidas]. Mas eu acho que é pra 
lembrar o tempo que eles estavam aqui, que eles viviam na terra, que eles eram 
de carne e osso, eu acho que eles fazem isso mais por isso.110 

 

É interessante notar ainda que, tal qual no caso dos pontos cantados, a organização 

das festas e giras tem sido, cada vez mais, influenciada pelas novas tecnologias, conforme 

mencionado por Eliana Trindade.  

 

A gente procurava fazer a festa dos pretos-velhos geralmente buscando a origem 
das comidas deles. Que na época dos escravos, na época deles lá não existia 
muita iguaria igual tem agora, então a gente pesquisava na internet, então nós 
fazíamos nossa mesa lá pra eles, que a festa era deles. Então cada pessoa lá do 
terreiro ficava responsável de levar um prato do preto-velho. Que era o que eles 
consumiam na época, que era mandioca frita, nem frita não era. Cozida. 
Mandioca cozida, batata doce. Eu levei a feijoada. Até então, eu pesquisei que o 
prato que os pretos-velhos adoravam era feijoada.111 

 

Mônica Souza (2006) apresenta uma terminologia bastante útil para esse processo 

de construção simbólica das festas de pretos-velhos: cativeiro idealizado. Não 

necessariamente tudo aquilo que se apresenta ou se utiliza possui fundamentação histórica. 

Parte do que é utilizado tem raízes muito menos profundas, num processo de reelaboração 

                                                      
109 Entrevista concedida por Rosilene das Chagas em 10 de outubro de 2016.   
110 Entrevista concedida por Neide Neves em 14 de outubrro de 2016. 
111 Entrevista concedida por Eliana Trindade em 10 de novembro de 2016. 



149 

 

contemporâneo dessa memória da escravidão. A preferência pela feijoada, por exemplo, é 

uma boa amostra desse fato. A despeito de haver certa fundamentação empírica que negue 

as raízes escravas do prato, ela segue como refeição principal nas festas dedicadas aos 

pretos-velhos.     

Cabe salientar, ainda, que nem tudo o que está relacionado às oferendas tem 

fundamento ou significado. Em muitos casos o objetivo é simplesmente satisfazer os 

presentes (sobretudo em termos culinários) ou adornar o local. Essa preocupação é, 

sobretudo, das mães-de-santo, encarregadas de agradar a assembleia que acompanha os 

rituais.  

 

Tem que ser verdadeira, né? Eu penso nele [preto-velho] e no povo [ao definir as 
comidas a serem oferecidas nas festas de pretos-velhos].112 
 
A gente bota umas folhagens às vezes pra enfeitar. Agora o café sim, o café tem 
um significado. Mas normalmente a gente bota peregum, bota folha de 
bananeira... Pra dar um verde ali.113 

 

Com relação às roupas, é interessante notar que em alguns casos elas surgem como 

um elemento individualizador do preto-velho, bem como os cajados, enquanto cachimbos, 

trejeitos e sotaque emergem nas falas como elementos comuns a todas as entidades. 

Simone de Assis e Zilvan Lima tratam desse assunto. 

 

Da Maria Conga, eu gosto da roupa dela. Não é branca! Toda é de onça mesmo. 
[...] Às vezes ela está com uma saia azul, mas aí a blusa é essa estampa e o 
acessório da cabeça. O Pai Chico, também depende da festa do dia, nem sempre 
eles vão estar de branco não. Depende do evento a roupa pode ser outra, mas 
sempre com alguma característica da pessoa. A Vovó Catarina sempre vai estar 
de azul também. [...] A roupa de oncinha eu acho que é questão da personalidade 
mesmo e os animais que essas pessoas tinham contato lá atrás, na África. 114 
 
As roupas de nego-velho pra mim são uma das mais lindas, das entidades! Não 
sei se pela simplicidade, acho que cada um tem uma relação com a roupa 
também, uns preferem cor mais clara, outras um pouco mais escura. [...] O Pai 
João ele gosta de roupa azul claro. [...] Ele ganhou uma bengala de um dos meus 
irmãos-de-santo, o Ogã Gabriel, que ele faz muita questão assim,a bengala115 tem 
uns detalhezinhos em azul claro, que é a cor dele, e tal, umas cabacinhas... Ele 
gostou!116 

 

                                                      
112 Entrevista concedida por Leila Rodrigues em 29 de julho de 2016. 
113 Entrevista concedida por Celina Batalha em 2 de junho de 2016. 
114 Entrevista concedida por Simone de Assis em 27 de setembro de 2016. 
115 Na foto 10, o cajado a que Zilvan se refere é o primeiro da esquerda para a direita, o mais alto de todos, 
com detalhes em azul. 
116 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
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O próprio Gabriel Rufo também comentou sobre outro cajado com que teria 

presenteado Vovó Cambinda, preta-velha incorporada por mãe Celina.  

 

Eu até fiz um presente pra ela um tempo atrás, que foi um cajado que é uma  
madeira toda distorcida, que é no formato de um chifre.[o chifre aqui associado 
ao ponto cantado da preta-velha a quem ele presenteou – Segura o touro 
Cambinda...]117 

 

Foto 10: Detalhe dos cajados da Associação Afro-Brasileira Casa do Tesouro 

 
Fonte: Fotografia da autora 

 

Por fim, no que diz respeito aos costumes e práticas ressignificados através da 

figura dos pretos-velhos, cabe destacar a questão da religiosidade. É muito comum que os 

entrevistados mencionem a capacidade de dissimulação dos pretos-velhos ao manterem sua 

fé e suas crenças intactas, ainda que as estivessem exercendo através de uma roupagem 

católica. Neide Neves, Zilvan Lima e Soraia Santos mencionam essa questão. 

 

Os barões achavam que tavam fazendo assim a festa daquele santo, mas na 
verdade eles tavam fazendo era a festa deles.118 
 
Quando eu imagino os negros escravizados, vindos da África ou então já nascido 
aqui no Brasil e se deparando com isso, como que ele vê, e o quanto que foi 
importante estabelecer um diálogo, ter uma relação com esses símbolos, pra 
sobreviver. Então eu não acho que o nego-velho é submisso porque ele reza um 
terço. Quer dizer que o cara foi forte o bastante pra manter a fé dele ali nos 
ancestrais dele, se apropriando de coisa de outra religião.119 
 
Tanto é que eles tocavam escondido. E pra disfarçar também até pros capitães do 
mato, pra disfarçar eles tavam rezando pro santo que era da igreja.120 

 
                                                      

117 Entrevista concedida por Gabriel Rufo em 15 de setembro de 2016. 
118 Entrevista concedida por Neide Neves em 14 de outubrro de 2016. 
119

 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
120

 Entrevista concedida por Soraia Santos em 22 de setembro de 2016. 
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Essa percepção é extremamente interessante, uma vez que demonstra uma 

valorização da cultura africana e do escravo enquanto sujeito. A percepção aqui vai de 

encontro à noção de objetificação dos escravos que perdurou durante tantos anos na 

historiografia dedicada ao tema. Para os entrevistados, a despeito de todo o sofrimento, os 

negros escravizados lograram não só manter alguns de seus costumes e práticas religiosas, 

mas atuar deliberadamente de forma a reelaborá-los, evitando atritos diretos com os 

senhores.  

 

7.9      Considerações finais 

 

A umbanda aflora nas conversas como a porta de entrada de grande parte dos 

entrevistados para as religiões afro-brasileiras, muito em função de seu caráter menos 

rígido e com rituais mais abertos. Os pretos-velhos, por sua vez, emergem quase como a 

maçaneta dessa porta de entrada. Com suas características mais acolhedoras, eles geram 

encantamento e confiança naqueles que os procuram, ao contrário dos caboclos, percebidos 

por muitos como entidades mais taciturnas, e dos exus, tidos como mais amedrontadores. 

Zilvan Lima, Marilaine Rodrigues, Gabriel Rufo, Eliana Trindade e Soraia Santos 

relataram de forma emocionada esse primeiro contato.  

 

Eu, o primeiro, o contato mais intenso foi com as entidades da umbanda, até pela 
simplicidade da iniciação da umbanda, porque o candomblé é muito mais 
complexo. Foi o meu primeiro contato foi esse mesmo assim, e durante, até ser 
iniciado no candomblé, era só, a presença que eu sentia era mais essa mesmo, a 
minha ligação era maior com as entidades de umbanda.121 
 
Confiança de entregar os meus filhos na mão dele [preto-velho – Pai José do 
Congo], né? Dos pretos-velhos, do Pai José principalmente. Meu filho, o 
pequeno, todos três, primeiro contato deles pra lavar a cabeça, no caso assim, 
que aqui a gente tem a lavação de cabeça que é o Pai José que faz, que é no dia 8 
de dezembro. Então assim, primeiro contato da cabeça com meus filhos foi com 
o Pai José. Eu entreguei os meus filhos na mão dele. Tem a confiança, então 
assim, ele passa confiança, ele te passa paz, ele passa tranquilidade. É aquele 
carinho mesmo.122 
 
Inclusive dentro do candomblé, com a estrutura, com essa estrutura hierárquica, 
cada um tem as suas funções e tal. A humildade é a principal ferramente. Então 
se você não passa por esse, por um preto-velho na sua vida, e chega no 
candomblé sem ter essa, essa vivência, você não tem essa questão da humildade 
esclarecida. [...] Foi bom ter conhecido um preto-velho na infância, me ajudou 
muito.123 
 

                                                      
121 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
122 Entrevista concedida por Marilaine Rodrigues em 30 de setembro de 2016. 
123 Entrevista concedida por Gabriel Rufo em 15 de setembro de 2016. 



152 

 

Meu primeiro contato foi lá no terreiro do Pai Joaquim, com o guia da mãe Leila, 
o Pai José. Então eu criei uma afeição tão grande por ele. Que eu me apaixonei 
de cara!124 
 
O meu primeiro contato na verdade foi de curiosidade assim. Minha prima 
sempre ia e aí um dia ela me chamou mas assim, eu sou muito curiosa, eu lia mas 
assim tinha aquele receio, tinha medo porque desde pequena eu sempre tive no 
padrão da igreja católica e aí eu fui por curiosidade e foi justamente numa sessão 
de preto-velho e foi muito legal porque assim, a consulta, eu consultei com a 
Vovó Cambinda da mãe Celina e aí assim, eu fui gostando, foi me aliviando, fui 
indo, foi indo, ela foi cuidando, cuidando de mim e de repente quando eu fui ver, 
eu já tava dentro já!125 

 

É importante mencionar que a busca recorrente pelos pretos-velhos e pela umbanda 

de maneira geral parece estar muito associada à eficiência dos tratamentos prescritos e 

respostas encontradas. A forma como a memória da escravidão é reelaborada não interfere 

diretamente na frequência das consultas. Rosilene das Chagas, Luciana Fonseca e Neide 

Neves responderam enfaticamente quando indagadas acerca da eficiência das consultas.   

 

Sigo [as recomendações passadas pelas entidades da umbanda]. Com certeza! E 
funciona. Com certeza!126 
 
Pelo menos até hoje tudo que eu pedi, eu consegui, resolvi.127 
 
Acho que se seu Zé [Pelintra] falar, descer e falar você vai ali e ficar de ponta 
cabeça ali que vai acontecer isso, eu vou ali, mesmo sem saber, eu vou ficar, eu 
vou ficar. [...] Então assim, é a fé. Quem tem fé faz. Faz tudo que eles mandam 
mesmo.128 

 

No que diz respeito à personalidade dos pretos-velhos, a despeito de serem 

apropriados como entidades muito vinculadas à cura, ao tratamento de doenças do corpo e 

da alma, e ao aconselhamento de maneira geral, eles não deixam de ser percebidos como 

figuras alegres e brincalhonas. Por mais que o sofrimento assome em muitas das falas, a 

alegria não deixa de ser uma característica associada a eles. Mãe Leila descreve o Pai José, 

preto-velho incorporado por ela: 

 

Mas a gente vê que ele é uma doçura assim, que ele era assim, parece que ele era 
enérgico. Mas um enérgico assim todo carismático, querendo brincar com todo 
mundo. Ele gosta de vez em quando de brincar, solta algumas piadas assim. Um 
dia chegou um rapaz aqui, ai ele: “Ê fio pode chegar, fique com medo não. Nego 
veio sabe que cobra de vidro já te mordeu!”. O cara tinha bebido né. “Pode 

                                                      
124 Entrevista concedida por Eliana Trindade em 10 de novembro de 2016. 
125 Entrevista concedida por Soraia Santos em 22 de setembro de 2016. 
126 Entrevista concedida por Rosilene das Chagas em 10 de outubro de 2016.   
127 Entrevista concedida por Luciana Fonseca em 4 de outubro de 2016. 
128 Entrevista concedida por Neide Neves em 14 de outubrro de 2016. 
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chegar. Nego vai cuidar de você. Nego já sabe que cobra de vidro já te mordeu!”. 
Então ele é muito brincalhão assim. As crianças ficam doidas com ele.129 

 

Eliana Trindade comenta sobre Pai Francisco, preto-velho recebido por seu marido.  

 

Ele tinha esse lado brincalhão dele, trabalhava sério, mas chegava a hora de fazer 
essas coisas, ele fazia essas piadas.130 

 

Outro traço que da personalidade dos pretos-velhos que surge durante as entrevistas 

é que, embora muito calmos, pacientes e humildes, eles se transfiguram em entidades 

muito bravas e rígidas caso seja necessário. Os relatos de Simone de Assis e Zilvan Lima 

ilustram essa situação.  

 

Eu converso também bastante com o Pai Chico que ele é da linha 
moçambiqueira, aí ele é bravo. Pai Chico é bravo!131 
 
Porque, e eu acho que é assim, com toda essa leveza e tal, eles também podem 
agredir. E quem é filho de santo tem medo do castigo do nego-velho. Porque são 
terríveis!132 

 

Antes de finalizar, cabe abordar brevemente os relatos de dois dos consulentes que 

são médiuns: Zilvan Lima, médium de incorporação; e Neide Neves, que não recebe as 

entidades, mas consegue sentir sua presença. Eles foram solicitados que descrevessem um 

pouco as sensações que tem ao receber o espírito de um preto-velho. Acrescentamos 

também a fala de mãe Leila sobre o tema.  

 

Eu sinto uma coisa de terra muito forte [com o preto-velho], só que o caboclo eu 
também sinto uma coisa de terra, só que o caboclo é a terra que rompe, assim. É 
a terra que esmaga, o nego-velho não. O nego-velho não, o nego-velho já é a 
terra que tá pronta pra plantar. Porque, e eu acho que é assim, com toda essa 
leveza e tal, eles também podem agredir.[...] Mas tem sempre, eu sempre sinto a 
coisa do acolhimento.133 
 
Dor nas costas. Dor nas costas, muita dor nas costas. É um peso. Sabe quando 
você tá carregando um peso nas costas. É como se eu tivesse montada em cima 
das suas costas. É assim, eu sei que é muito pesada porque começa a doer muito. 
A sensação, porque cada guia, cada espírito que você vai receber, você tem uma 
sensação, a energia é totalmente diferente, então a gente já sabe totalmente a 
energia de quem vem, quem não vem.134 
 

                                                      
129 Entrevista concedida por Leila Rodrigues em 29 de julho de 2016. 
130 Entrevista concedida por Eliana Trindade em 10 de novembro de 2016. 
131 Entrevista concedida por Simone de Assis em 27 de setembro de 2016. 
132 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
133 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
134 Entrevista concedida por Neide Neves em 14 de outubrro de 2016. 
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Então é uma entidade que eu me sinto assim, eu fico às vezes seis, oito horas 
com ele, nove horas, sabe, arriadinha aqui, principalmente dia de lavagem de 
cabeça, é o preto-velho, né? Eu não sentia as costas, graças a Deus eu volto 
parecendo que eu tenho quinze anos.135 

 

Finalmente é relevante mencionar o impacto que o contato mais próximo com um 

preto-velho causou na vida dos entrevistados. É deveras emocionante ouvir os relatos 

narrados com tanto carinho e tanta fé, e sentir um pouco o que essas entidades 

representaram em suas trajetórias. Gabriel Rufo, que teve um contato muito intenso com os 

pretos-velhos desde sua infância mencionou:  

 

E o Chico Baiano é um preto-velho muito inteligente, que tem uma cultura , 
entende de muita coisa, e ele atendia as pessoas de uma forma muito bacana, 
com raciocínio lógico, uma coisa mágica assim.136 

 

Marilene Pereira também busca no adjetivo “mágico” a melhor forma para 

descrever os pretos-velhos.  

 

Tem nem como a gente descrever [os pretos-velhos e as outras entidades da 
umbanda], porque é tão... É mágico, né?137 

 

Conforme mencionado por Chartier (2010), as “representações não são simples 

imagens, verídicas ou enganosas, de uma realidade que lhes fosse exterior. Elas possuem 

uma energia própria que convence de que o mundo, ou o passado, é realmente aquilo que 

dizem que é” (p. 26). Sendo ou não verídico, havendo ou não o fenômeno da incorporação 

espiritual, a construção que é feita do personagem preto-velho não é, em nenhum 

momento, questionada por aqueles que se apropriam da mesma, reconhecendo-a como real. 

Esse “passado” é o que diz ser justamente em função dessa fé inabalável. 

 Almejou-se com a análise empreendida aqui, demonstrar como esse passado é 

diariamente reelaborado nos terreiros em São João del-Rei. São muitas as vozes que falam, 

gritam, clamam, susurram e silenciam sobre essa história, atuando de maneira direta na 

recriação de uma memória coletiva da escravidão. E é imprescindível mencionar que o 

mais interessante, quiçá, tenha sido perceber como todo esse processo se desdobra. O ato 

de enxergar esses mortos com os ouvidos permitiu vislumbrar o transbordamento dessa 

memória no presente, uma vez que ela influi diretamente nas escolhas e ações dos 

entrevistados, sobretudo naqueles que se reconhecem enquanto negros.  
                                                      

135 Entrevista concedida por Leila Rodrigues em 29 de julho de 2016. 
136 Entrevista concedida por Gabriel Rufo em 15 de setembro de 2016. 
137 Entrevista concedida por Marilene Pereira em 10 de outubrro de 2016. 
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Não há vidas comuns, apenas olhos domesticados. 
 

Eliane Brum, repórter e escritora 
 

CONCLUSÕES 

 

Findas as análises acerca do processo de reelaboração da memória da escravidão 

nos terreiros acompanhados, partem-se para as conclusões alcançadas com a pesquisa. 

Considerando que a representação do escravo permeia todo esse processo de recriação 

memorial, quiçá a pergunta mais instigante que sobreveio com o estudo seja: afinal, que 

escravo é este que emerge nas falas dos entrevistados? A primeira impressão que ocorre, 

tendo como base as conversas realizadas, é que a noção de apatia está deveras distante das 

percepções trazidas pelos pretos-velhos. A sensação que se tem é que essa construção foi 

muito mais baseada no senso comum atrelado à figura do Pai João (também questionável, 

conforme rapidamente abordado no segundo capítulo) e, sobretudo, à bibliografia 

acadêmica sobre o tema. A visão de um preto-velho que se submete de forma letárgica ao 

regime escravista não encontra ressonância nos terreiros. Nesses ambientes a apropriação 

realizada dessas entidades vincula-as sobretudo a atributos como resistência, paciência e 

sabedoria.  

São diversos os exemplos na literatura acadêmica sobre o tema que reforçam, de 

certa forma, esse estereótipo aparentemente infundado acerca dos pretos-velhos: “Negrão 

[Lísias Nogueira] já entende que eles [os pretos-velhos] são aqueles que foram submetidos 

ao sistema e, logo, cristianizados (falam de Jesus, rezam e benzem), além de moralizados e 

de dignificados” (MALANDRINO, 2010, p. 357); “Representa o escravo conformado, 

submisso, ou, como se diz nos Estados Unidos, o negro que, em vez de reivindicar, 

conhece o seu lugar, como um animal doméstico” (MONTERO, 1985, p.185); “Nos 

estereótipos presentes no universo umbandista, o negro ‘fundamentalmente bom’ é 

encarnado pelo preto-velho, o escravo que aceita com resignação sua condição” 

(CAPONE, 2004, p. 102). Ainda que não comunguem dessa percepção, esses e diversos 

outros autores repentem-na, caindo na arapuca dos estereótipos que de tanto serem iterados 

passam a trajar a carapuça de verdade.  

Visceralmente vinculada a essa questão está a percepção oposta, a do escravo 

rebelde, quilombola. Apesar de a resistência aparecer associada aos pretos-velhos na fala 

dos entrevistados, esse atributo não se aproxima da rebeldia ou da violência. De fato a 

apropriação que é realizada passa por uma resistência pacífica. Em nunhuma das conversas 
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houve menção a quilombos, por exemplo. Na bibliografia acadêmica, muitos autores 

aproximam essa figura do escravo rebelde à entidade dos exus (BROWN, 1994; DIAS, 

BAIRRÃO, 2011; ORTIZ, 1991), que teriam condensado os elementos mais agressivos e 

revoltados da representação dos escravos. Esse aspecto não pôde ser verificado ao longo da 

pesquisa, seja durante as entrevistas ou no decorrer das visitas aos terreiros. Todas as 

menções aos exus estiveram mais associadas à figura do malandro que a do escravo.  

Ademais, ficou bastante explícito no decorrer das entrevistas o impacto que a 

reelaboração no presente deste passado escravista gera sobretudo nas pessoas que se 

reconhecem como negras. O exemplo de resistência e superação, ou o “ancestral 

encarnado”, visível, paupável, engendra uma série de sentimentos e atitudes sobretudo 

nesse grupo. Conclui-se, claramente, que no processo de apropriação dos pretos-velho, 

paciência não se confunde com passividade, resiliência ou submissão. Pelo contrário, essa 

calma é percebida muito mais como estratégica e deliberada, com o intuito de sobrepujar 

os desafios impostos pelas condições a que esses espíritos teriam sido submetidos em vida. 

Nesse ponto refuto um argumento apresentado por Souza (in SILVA, 2007), apesar de 

admirar enormemente seu trabalho. Em artigo dedicado à análise do processo de 

elaboração de memórias associadas à escrava Anastácia e aos pretos-velhos, a autora 

menciona que: “Anastácia é uma figura polissêmica: serve tanto à religiosidade quanto à 

política. O preto-velho, entretanto, possui um sentido restrito à religiosidade.” (p. 29). 

Conforme visto anteriormente, o preto-velho atua de maneira muito profunda, ainda que 

indiretamente, em termos sociais e políticos. Ao se firmar como exemplo de resistência e 

força, ele ampara grande parte dos que o procuram em sua luta diária, dando ânimo e 

influenciando em suas atitudes. A riqueza na interpretação dos pretos-velhos emerge dessa 

harmonização entre a capacidade de resistir e a qualidade de preservar a calma. 

Atualmente, com a intensificação dos movimentos de afirmação negra no Brasil, o 

tema da escravidão e seus desdobramentos se faz cada vez mais presente. É comum 

encontrar comentários e defesas acaloradas de que teria havido uma abolição formal / legal 

da escravidão, mas que o regime teria perdurado na prática, com uma simples mudança na 

metodologia da exploração de mão-de-obra. Algumas passagens que exemplificam essa 

percepção podem ser encontradas em jornais, sítios eletrônicos, vídeos, músicas, como por 

exemplo:  

 

Quem segurava com força a chibata, agora usa farda [...] 
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Todo camburão tem um pouco de navio negreiro (Trecho da 
música Todo camburão tem um pouco de navio negreiro de O 
Rappa - TODO, 2017). 
 
A Lei Áurea completou 127 anos, mas a sociedade ainda coloca 
negros no pelourinho (SAKAMOTO, 2015). 
 
A verdade brutal é que, no Brasil, o melhor branco só consegue ser 
um bom sinhozinho (BRUM, 2015a). 
 
 

Cabe mencionar, ainda, alguns episódios que tenho vivenciado ao longo de todo o 

decorrer da pesquisa, associados ao meu local de fala de pesquisadora branca. Ao iniciar o 

estudo não imaginei o quanto esse fato aparentemente natural1 para mim permearia todo o 

desenvolvimento do trabalho, sobretudo na fase final, quando comecei a apresentá-lo 

oralmente. O fato de tratar da reelaboração da memória do cativeiro atualmente acabou me 

guiando para mesas e ambientes que abordam negritude, racismo e preconceito. Ser uma 

branca falando sobre esses assuntos provocou reações bastante intensas, tanto de aprovação 

quanto de desaprovação. Indiferença definitivamente não foi a regra. Retomo as passagens 

transcritas acima e menciono essas situações que vivenciei porque uma das principais 

conclusões a que cheguei com a pesquisa diz respeito ao problema da naturalização do 

racismo na sociedade brasileira. É inegável que o racismo existe, mas essa percepção de 

que ele é resultado de um passado que insiste em se fazer presente (ou como diria Eliane 

Brum, “um país que chegou ao presente, depois de tanto ser futuro, e se descobriu atolado 

no passado”) é perversa e arriscada. O racismo, tal qual a memória da escravidão e a 

própria noção de raça, é reelaborado cotidianamente, sendo socialmente construído, ainda 

que a partir de determinações históricas (RIOS; MATTOS; 2005). Ao tratá-lo como algo 

dado, nega-se a existência dos inputs regulares que o mantém vivo e em movimento.  

Entendido como “uma atitude, sancionada ou não juridicamente, que atinge  uma 

minoria ou um grupo específco (religioso ou étnico), por conta de sua ascendência ou do 

“sangue” que corre nas veias de cada indivíduo daquela minoria ou grupo” 

(BETHENCOURT apud VAINFAS, p.3, 2014) e conduzindo a segregações informais ou 

institucionais, o racismo não necessariamente ressulta no extermínio desse “outro”, daí sua 

principal diferenciação do genocídio. Vainfas ainda diferencia, retomando novamente o 

livro de Bethencourt - Racisms: from the Crusades to the Twentieth Century, o racismo no 

Brasil (entendido como “preconceito de marca”, definido pela cor) do racismo nos Estados 
                                                 
1 Ao longo da pesquisa acabei por questionar, eu mesma, essa naturalidade com que sempre tratei a minha 
cor. Compreendi que essa percepção decorre, sobretudo, de uma condição de privilégio social.  
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Unidos (definido a partir “da origem”, ou ascendência do indivíduo). Ele também aborda a 

“informalidade” ou “não-institucionalidade” do racismo no Brasil. Isto é, o preconceito 

aqui existe no cotidiano, embora não seja legalizado. E é justamente nesse contexto não 

formal que ele vai se reelaborando, quer em situações sutis (mas não menos relevantes), 

como quando alguém atravessa a rua ao se deparar com um negro na mesma calçada; quer 

em situações mais explícitas (como quando um negro é alvejado por bananas na rua ou 

quando uma pessoa perde uma oportunidade de emprego em função da cor de sua pele).  

Ao longo da realização da pesquisa e atrelado a esse debate acerca do racismo, 

presenciei algumas situações que me remeteram diretamente à noção de memórias 

subeterrâneas de Pollack (1989), sobretudo à emergência das mesmas.   

 

[...] a sobrevivência durante dezenas de anos, de lembranças traumatizantes, 
lembranças que esperam o momento propício para serem expressas. A despeito 
da importante doutrinação ideológica, essas lembranças durante tanto tempo 
confinadas ao silêncio e transmitidas de uma geração a outra oralmente, e não 
através de publicações, permanecem vivas. O longo silêncio sobre o passado, 
longe de conduzir ao esquecimento, é a resistência que uma sociedade civil 
impotente opõe ao excesso de discursos oficiais. Ao mesmo tempo, ela transmite 
cuidadosamente as lembranças dissidentes nas redes familiares e de amizades, 
esperando a hora da verdade e da redistribuição das cartas políticas e 
ideológicas” (p. 3, grifo nosso). 

 

A “escuta ampliada” nos levou a perceber situações, sobretudo no ambiente 

universitário, de profunda resistência contra o racismo e o preconceito. Outro exemplo que 

chama atenção aparece num clipe bastante recente do rapper Emicida lançado em meados 

de 2015 (BOA, 2017). Nele o artista retrata uma rotina de humilhações dos empregados 

domésticos de uma mansão e a posterior revolta dos mesmos, com um desfecho ruidoso: 

eles acorrentam os patrões e ateiam fogo em partes da casa. A cena final, uma tomada 

realizada de cima, mostrando a região onde ficava a mansão (zona sul de São Paulo) é 

acompanhada por chamadas de notícias informando que havia relato de casos semelhantes 

em outros oito estados do Brasil, e que as reivindicações incluiriam mais respeito, 

dignidade e melhores condições de trabalho. O clipe termina com o comentário de um 

jornalista mencionado que apesar do “susto”, não houve relatos de pessoas gravemente 

feridas. O nome da música já diz muito por si só: Boa Esperança (além do sentido mais 

literal, “Boa Esperança” é o nome de um dos navios negreiros do livro Rainha Ginga, de 

José Eduardo Agualusa).   

 

Por mais que você corra irmão 
Pra sua guerra vão nem se lixar 
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Esse é o xis da questão 
Já viu eles chorar pela cor do orixá? 
[...] 
Violência de adapta, um dia ela volta pucêis 
[...] 
Nóis quer ser dono do circo 
Cansamos da vida de palhaço 
[...] 
Aguarde cenas do próximo episódio 
Cês diz que nosso pau é grande 
Espera até ver nosso ódio 
[...] 
E os camburão  o que são? 
Negreiros a retraficar 
Favela ainda é senzala jão 
Bomba relógio prestes e estourar.  
(BOA, 2017) 

 

O paralelo entre a constante reelaboração dessas memórias subterrâneas da 

escravidão (através não só dos pretos-velhos, mas das religiões afro-brasileiras de maneira 

geral, com seus orixás e entidades; além de outros meios, a música inclusive) e essa bomba 

relógio prestes a estourar é paupável. A sensação que se tem é que a emergência dessas 

memórias visando uma “redistribuição das cartas políticas e ideológicas” como apontado 

por Pollack (1989, p.3), tem acontecido com maior intensidade nos últimos tempos. Cabe 

ressaltar que a canção acima é somente um exemplo e que não necessariamente a 

externalização dessas memórias implica em situações de vingança ou violência explícita. 

Fatos como o fortalecimento do movimento negro, o aumento dos debates e discursos 

acerca do empoderamento do negro (sobretudo da mulher negra), a institucionalização de 

políticas afirmativas, a valorização de expressões culturais africanas, dentre outros, são, 

por si só, exemplos claros do afloramento dessas memórias subterrâneas. Todas essas 

situações alteram o status quo, e tem o potencial de fazê-lo de forma cada vez mais intensa.  

Outro ponto que merece ser mencionado diz respeito à noção de tempo e sua 

conotação nos terreiros umbandistas (remetendo, de certa forma, à percepção de muitas 

regiões centro-africanas). Linearidade temporal é uma percepção que não condiz com o 

tempo conforme entendido nesses locais. Erodem-se as fronteiras intransponíveis e 

constantemente reconstruídas entre passado, presente e futuro. Em muitos casos o sentido 

dessa segregação categórica se esvai e os três momentos se confundem. Segundo Mia 

Couto,  

 

recordação do passado é sempre uma invenção. Esta coisa que em África o 
tempo ganha uma outra dimensão. Porque ali há um tempo circular não existe 
sequer uma palavra própria, algo equivalente àquilo que pode se chamar de 
futuro. Nenhuma das línguas de Moçambique tem essa expressão já feita. Claro 
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que há uma ideia de futuro, mas essa noção de um tempo circular, em que os 
mortos nunca morrem e aqueles que nascem estão sempre por nascer, estão 
sempre nascendo (ENCONTRO, 2016). 

 

Esse tempo “fluido” talvez tenha sido um dos elementos que mais se destacou ao 

longo da pesquisa. A construção dessa representação do preto-velho nos terreiros, bem 

como a apropriação que é feita do mesmo depende dessa fluidez temporal. No momento 

em que haveria a incoporação da entidade, a representação carrega consigo uma narrativa 

(expressa tanto em termos físicos quanto através da fala) que corresponderia a algo 

passado, a alguém que teria vivido e falecido no Brasil durante seu longo período sob 

regime escravagista. Concomitantemente, esse “alguém” se apresenta em um momento 

presente, demonstrando conhecimentos que se referem ao passado, presente e futuro.  

Outro ponto que merece uma breve menção diz respeito a uma hipótese levantada 

por autores como Negrão (1996), de que os pretos-velhos estariam perdendo, 

sistematicamente, espaço nos terreiros de umbanda. Julgamos ser quase impossível validar 

ou refutar enfaticamente essa afirmativa, porém, é possível analisá-la no contexto dos 

terreiros estudados. Neste caso, cabe afirmar que sim, os pretos-velhos foram perdendo 

espaço ao menos no que diz respeito à frequência de incorporações e atendimentos. Na 

Tenda Pai José do Congo, a despeito de manter o status de entidade chefe, Pai José tem, 

atualmente, duas datas certas de incorporação no ano: o dia da lavagem de cabeça dos 

filhos-da-casa (que é talvez a data mais importante do terreiro, e é comandada por ele); e a 

festa dedicada aos pretos-velhos. Na maioria dos outros dias, a entidade que tem 

trabalhado com mais frequência é a pombagira Dona Sete. Já na Associação Afro-brasileira 

Casa do Tesouro, as giras dedicadas aos pretos-velhos aconteciam a cada quinze dias, 

aproximadamente, quando comecei a frequentar o local. Essa assiduidade foi sendo 

reduzida até sua quase extinção. No ano de 2016, por exemplo, só houve uma gira nesse 

sentido, além da festa no treze de maio. Contudo, há que se mencionar que os pretos-

velhos tem, aos poucos, conquistado terreno durante os rituais de jurema sagrada. 

Eventuamente (cerca de uma vez por mês no último semestre de 2016) foi realizada uma 

mesa rasteira de jurema voltada para essas entidades.  

É relevante também contrapor as leituras que são realizadas dos pretos-velhos nos 

dois terreiros estudados. A primeira vista, a reelaboração da memória da escravidão 

depende de contextos sociais muito mais amplos, que extrapolariam as dinâmicas 

específicas de cada terreiro. Dados os atributos mais generalistas dos pretos-velhos, a ideia 

projetada do cativeiro congregaria elementos relativamente próximos, vinculados a 
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questões como o sofrimento, o trabalho árduo, a dissimulação de uma religião própria, a 

luta diária pela sobrevivência... Eventuais variações estariam vinculadas a outros fatores 

que não os terreiros em si (como é o caso, por exemplo, da cor autodeclarada pelos 

consulentes).  

Uma análise um pouco mais acurada, contudo, deixa entrever uma realidade mais 

complexa, que extrapola as fronteiras dos pretos-velhos e engloba a forma como a própria 

religião é apreendida e vivenciada. Não seria exagerado afirmar que na casa da mãe Leila 

se respira umbanda. A religião perpassa o cotidiano dos moradores da casa e de todos os 

que, de forma mais ou menos intensa, frequentam o local. Como a tenda está localizada 

nos fundos da casa, todos os consulentes são compelidos a passar dentro da mesma. Como 

normalmente as consultas não têm início de maneira pontual, é corriqueiro que todos 

acabem aguardando um tempo no interior da residência, enquanto são convidados para um 

café com biscoito e uma conversa informal. Nesse período as angústias e dilemas dos 

consulentes acabam sendo externalizadas e se confundem com a rotina de faxina, troca de 

fraldas da bisneta ou bronca no neto adolescente. O cotidiano dos moradores da casa está 

de tal forma emaranhado com a rotina de atendimentos diários, que não é possível perceber 

os limites de cada atividade. Considerando que mãe Leila atende religiosamente de 

segunda a sexta-feira (sobretudo com sua pombagira, Dona Sete), e que parte significativa 

de sua família vive na mesma casa ou nas cercanias (sendo muitos familiares também 

médiuns de incorporação), o ato de conversar com um espírito é algo trivial. A sensação 

que se tem é que as entidades de mãe Leila são membros da família. Uma família extensa 

como apresentado no capítulo anterior, que congrega os parentes consanquíneos, as 

entidades (sobretudo Dona Sete, Pai José do Congo e seu Zé Pelintra), e os próprios 

consulentes, que usualmente frequentam o local há décadas.  

Tendo como cenário de fundo este emaranhado entre esfera religiosa e social, 

percebe-se que a apropriação dos pretos-velhos pelos consulentes do terreiro de mãe Leila 

passa por questões muito íntimas, profundas, pessoais. A fé nos pretos-velhos está 

arraigada no âmago, na essência dessas pessoas. Isso se externaliza, por exemplo, nos 

casos de cura narrados por eles. Todos os relatos são percebidos como verdadeiros 

milagres, envolvendo recuperações de problemas extremamente graves. O caso abaixo, 

narrado pela filha da mãe Leila, resume bem o exposto acima.  

 
Porque quando eu nasci a mãe já trabalhava, tanto é que ela trabalhava com o 
preto-velho e ela estava grávida de mim, então assim, eu e meu irmão mais novo, 
quando a gente nasceu, a mãe já trabalhava já. Então assim, a gente nasceu aqui 
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dentro, né? E eu sou médium de berço, então desde os quatro anos de idade já 
manifestava o fato de eu ser médium, trabalhar, que eu também trabalho, então 
começou a partir dos quatro anos, eu com quatro aninhos já manifestou. O preto-
velho descia em mim, [...] minhas irmãs trabalhavam, aí me colocaram junto pra 
trabalhar com elas, e chegou um espírito em mim e eu fiquei cega. Eu fiquei 
cega, eu não abria o olho, eu não enxergava nada, e a mãe que teve que vir, 
chamou o preto-velho, que na época ela trabalhava mais com o preto-velho. Aí 
que o preto-velho veio e tirou o espírito que queria manifestar, só que eu não 
tinha preparação pra isso, eu tava muito pequena.2 

 
No caso da Associação Afro-brasileira Caso do Tesouro, nota-se que, a despeito da 

devoção e da fé dos filhos-da-casa com os pretos-velhos, a frequência e a intensidade das 

conversas e consultas com os pretos-velhos tem acompanhado o movimento do próprio 

terreiro, de redução nas giras dedicadas a eles. A relação com essas entidades aparenta ser 

menos pessoal, mais protocolar, refletindo talvez um pouco da rigidez ritual do candomblé, 

religião que tem sido, de certa forma, priorizada na casa. A maior parte das pessoas com 

quem conversamos afirmou não realizar o movimento de ir se consultar com um preto-

velho atualmente, optando por aguardar que este o convide para uma conversa reservada.  

 
As minhas perguntas diminuiram com o tempo. Antes eu fazia inúmeras 
perguntas, queria saber como foi a vida. [...] Mas aí minha quota de perguntas, 
acabou! Mas eu fiquei muito tempo perguntando e aprendendo muita coisa. Hoje 
não pergunto mais tanto.3 

 
Outro ponto que deve ser mencionado diz respeito ao caráter mais “acadêmico” do 

terreiro de mãe Celina. Conforme mencionado anteriormente, das seis pessoas com quem 

conversamos, quatro tem algum vínculo com a universidade. De certa forma essa 

realidade, atrelada à questão da cor, acaba gerando uma leitura politicamente mais 

engajada dos pretos-velhos, que passam a ser percebidos quase como um argumento que 

reforça a necessidade de luta e resistência frente às adversidades da vida. Ademais, é 

importante acrescentar que o envolvimento social do terreiro, com seus projetos de 

extensão que abrangem a comunidade de forma geral, termina por contribuir para uma 

apropriação nesses termos.  

A despeito das distinções, há algo que emerge de maneira nítida tanto nas falas 

quanto na rotina ritual de ambos os terreiros: o respeito a algo que é apropriado como 

sagrado. Independentemente dos caminhos mais ou menos tortuosos que levam a diferentes 

leituras, do novelo inextricável de contextos e bagagens próprias, puxa-se um fio comum, 

tecido com fé. Tal qual esse fio, o preto-velho funde em si as memórias recriadas de um 

passado de resistência, um presente de devoção e confiança e um futuro de esperança, 

                                                 
2 Entrevista concedida por Marilaine Rodrigues em 30 de setembro de 2016. 
3 Entrevista concedida por Gabriel Rufo em 15 de setembro de 2016. 
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calcado na certeza do apoio constante, paciente e fiel dessa entidade mágica.  

Outro aspecto interessante acerca dos terreiros diz respeito ao perfil dos 

entrevistados. Muitos deles vieram de outras cidades ou tem origens em outros estados, 

sobretudo no caso da Associação Afro-brasileira Casa do Tesouro. Esse fato acaba 

acarretando um caráter mais genérico e amplo aos rituais, sem tantas especificidades que 

possam ser analisadas a partir de características da cidade de São João del-Rei.  

Antes de finalizar, cabe mencionar alguns elementos que, entendemos, merecem 

maior aprofundamento em termos de pesquisa. As entrevistas com os pretos-velhos se 

apresentaram como searas de análise praticamente intocadas e extremamente férteis. Os 

relatos dessas entidades apresentam uma riqueza de detalhes e informações passível de ser 

estudada à luz da produção historiográfica clássica acerca do período do cativeiro no 

Brasil. Para além de almejar a comprovação ou negação dos fenômenos de incorporação, 

uma pesquisa acerca da representação e da narrativa construída por essas personagens 

seria, no mínimo, interessante e engenhosa.  

Aprofundar com mais afinco nos pontos cantados e riscados associados aos pretos-

velhos também foi um dos limites encontrados no decorrer da pesquisa desta dissertação. O 

tempo para o estudo mais aprofundado que esses dois elementos mereciam acabou se 

mostrando escasso, inviabilizando a apresentação de resultados dignos da importância dos 

mesmos.  

Por fim, cabe ressaltar que ao longo da realização da pesquisa buscamos deixar 

claro que um dos dedobramentos lógicos de um estudo baseado na história oral seria o 

encontro entre a palavra escrita e a falada, entre a redação da dissertação, a produção 

bibliográfica sobre o tema e as vozes dos terreiros. Objetivou-se analisar a reelaboração da 

memória da escravidão nos terreiros de umbanda por meio desse diálogo de 

conhecimentos. Vislumbrar essas falas à luz de pressupostos teóricos e metodológicos 

permitiu apreender um processo de recriação dessas memórias que não poderia ter ocorrido 

por outros meios. Em se tratando de estudar uma sociedade oral, em cujo seio a palavra 

falada carregava magia e encantamento, nada melhor que lançar mão da história oral. Para 

concluir, retiramo-nos do texto para dar, mais uma vez, voz àqueles com quem 

conversamos. O trecho a seguir resume de maneira singular as interpretações e sentimentos 

narrados e analisados no decorrer da pesquisa.  

 

Dos nego-velhos tenho vontade de falar muita coisa, e é difícil na real ter como 
dizer, porque sempre foi uma presença muito forte na minha vida, mas muito 
forte. Acho que eles foram que mostraram pra mim o quanto que a vida pode ser 



164 
 

mágica e o quanto que a fé pode trazer leveza pra vida, e o quanto que resistir 
não é sinonimo de sofrer e de que até mesmo o sofrimento ou o que a gente, 
porque todo mundo tem problema na vida, a gente tem que enfrentar isso, como 
encarar o sofrimento com leveza, sabe? O nego-velho na minha vida ele marcou 
assim, dizendo que a vida é leve, apesar de tudo que a gente passa, apesar de 
tudo a vida é leve, porque é vida e por si só é sagrada.4 

                                                 
4 Entrevista concedida por Zilvan Lima em 28 de setembro de 2016. 
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