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Resumo 

  

 Esse estudo propõe revelar o candomblé angola circunscrito na cidade de São 

Paulo, buscando compreender o momento em que a procura da afirmação de sua 

identidade atrela-se à busca de sua origem africana.  

 Essa postura, manifestada por alguns pais de santo, suscita tanto o diálogo 

quanto a confrontação entre os adeptos da nação angola, apontando para as 

“irreconciliáveis” forças da “tradição” e da “tradução”. Nesse embate, revelam-se não 

somente os processos de hibridação, nos quais são reconhecidos os sincretismos, mas 

também o que não se deixa fundir. Assim, as histórias orais recolhidas dos pais e mães 

de santo, a observação das festas, o exame de fotografias antigas e as conversas 

informais com os adeptos, desvendaram os questionamentos, ansiedades e resistências 

que vigoram no momento na nação angola paulista. 

 A procura da África imaginada pode tomar muitos caminhos. Mas ela não deve 

produzir africanismos, atestar ortodoxias religiosas ou separar as nações em fronteiras 

fixas. Além disso, considerar que a nação angola forma um continuum religioso com as 

religiões tradicionais da África banta acabará dividindo a nação entre os “puros” e os 

“misturados”, desconsiderando as constantes transformações nas práticas rituais. 

 Em São Paulo, a identidade religiosa afro-brasileira, tem uma origem cultural.  A 

“África” que vive na nação angola é aquela marcada pela diasporização e transformada 

no Novo Mundo. É essa “África” imaginada e produzida pela narrativa do candomblé 

que poderá fornecer recursos para a nação angola de hoje. Mesmo sabendo, que só 

permanecem ou florescem elementos de uma cultura que possuem raiz, não podemos 

esquecer que os elementos originais foram transformados pelo processo de tradução 

cultural. 

 

 Palavras chave: Candomblé angola,  sincretismo, processos de hibridação, religião afro-

brasileira.. 

  

 



Abstract 

 

 This study proposes to reveal the candomblé angola circumscribed in the city of 

São Paulo, trying to comprehend the moment in which the search for affirmation of it´s 

identity couples up to the search of it´s African origins. 

  This posture, manifested by some (pais de santo), promotes the dialogue as well 

as the confrontation among adepts of the Angola nation, pointing to the irreconcilable 

forces of “tradition” and “translation”. In this clash  are revealed not only the 

hybridization process, in which sincretisms are recognised, but also what is no allowed 

to merge. This way, the oral stories collected from pais and mãe de santo, the 

observation of parties, the examination of old photographies and informal talks with the 

adepts, unveiled the questionings,anxieties and resistances that hold at the moment in 

the São Paulo Angola nation. 

 The search for the imagined Africa can take many paths. But it may not produce 

africanisms, attest religious orthodoxies or separate nations into fixed frontiers. Besides 

this, to considerate that angola nation forms a religious continuum with the African 

Bantu traditional religions will end up dividing nations into “pure” and “mixed”, 

desconsidering constant transformations in ritual practices. 

 In São Paulo, the Afro-Brazilian religious identity, has a cultural origin. The 

“Africa” that lives in the angola nation is one marked by diasporization and transformed 

in the New World. It is this imagined “Africa” produced by candomble´s narrative that 

may offer resources for the angola nation today. Even though, as only elements of 

culture with roots remain and flourish, we can not forget that the original elements were 

transformed by the process of cultural translation. 

 

Keywords: Candomblé angola, syncretism, hybridization processes, afro-brazilian 

religion. 
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Introdução 

 

 

Esta tese propõe um estudo sobre o candomblé angola circunscrito na cidade de 

São Paulo, procurando entender o momento em que ele se revela esforçando-se por 

afirmar sua identidade, minimizando os sincretismos entre as nações angola e queto, 

além de procurar afirmar sua origem africana.  

A maneira como cada terreiro e cada sacerdote trabalha os diversos sincretismos 

presentes resulta em diferentes desfechos, que delineiam as concordâncias e dissensões 

que se apresentam entre os adeptos da nação angola em São Paulo. 

Além disso, este movimento de afirmação da identidade da nação angola do 

candomblé paulistano pareceu-me ser uma presumível resposta à “soberania nagô” que 

se instaurava entre os candomblés paulistas nas décadas de 1970, 80 e 90, a qual 

resultou, na época, no deslocamento de muitos sacerdotes da nação angola para a nação 

queto. 

O meu interesse por essa temática surgiu nos anos de 1990, e a partir do 

mestrado, quando estudei terreiros desta nação na cidade de Campinas, pesquisar o 

candomblé angola de São Paulo tornou-se uma consequência deste primeiro estudo. 

No dia 28 de agosto de 1994, aconteceu em São Paulo, no Acervo da Memória e 

do Viver Afro-Brasileiro, o primeiro encontro de angoleiros de São Paulo. 

Refiro-me a este evento, pois foi a partir dele que comecei a perceber a nação 

angola com uma visão crítica, no sentido de senti-la como uma parte do candomblé que 

procurava saber “quem era e de onde vinha”.  

Lembro-me que na época ficou bem marcado, pelos integrantes das mesas, que a 

nação angola cultuava “inquice”1, não orixá. Naquele momento, frisar o nome do 

inquice para as divindades cultuadas na nação angola revelava a intenção de separá-lo 

do orixá e afirmar a nação angola autêntica. Até então, em São Paulo, os inquices eram 

conhecidos pelos nomes dos orixás, e considerados pela maioria dos adeptos como 

sendo as mesmas divindades. Dentre eles, Vunji, Tempo e Katende2, embora tivessem 

uma correspondência com orixás, eram os únicos inquices que mantinham suas 

denominações diferenciadas.   

                                                 
1 Inquice: divindades do candomblé de nação angola equivalentes aos orixás, que são as divindades do 
candomblé queto. 
2 Vunji, Tempo e Katendê correspondem, respectivamente, aos orixás Ibeje, Iroko e Ossaim. 
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Lembro-me de que, nesse encontro, uma mãe de santo que se intitulava 

tradicionalista e que pertencia a um movimento chamado de reafricanização3, foi 

convidada a participar da mesa para falar sobre Incossi. Ela, relutante, disse que não 

sabia falar de inquice, mas se quisessem ela poderia falar sobre o “orixá” Ogum.  

Naquela época, a sede de conhecimento do povo de santo era tamanha que, para 

os angoleiros, era muito mais interessante o conhecimento sobre o orixá Ogum 

sincretizado com o inquice Incossi do que a separação do inquice com o orixá. 

A proposta da mudança de nomenclatura das divindades da nação angola para o 

nome dos inquices gerou, na época, muita controvérsia entre os filhos de santo mais 

antigos, que até então se consideravam iniciados para algum orixá, não para um inquice. 

Isso ficou muito claro quando encontrei uma senhora iniciada na nação angola, 

que, dias após o primeiro encontro de angoleiros de São Paulo, disse-me às lágrimas: 

“Como podem me dizer que não sou filha de Iansã. Fui feita em Iansã, sempre recebi 

Iansã e agora não sou mais? Falaram que sou de... não sei nem falar o nome.”  

 Não era fácil entender que a nação angola não mais cultuava Iansã, mas 

Matamba, seu inquice correspondente. Entretanto, o que não ficara claro era que, pelo 

menos naquele momento, nada mudaria, além do nome da divindade, para o filho de 

santo.  

Para mim, esse encontro marcou o começo da batalha do candomblé angola 

paulista contra o sincretismo entre as nações e a busca de sua especificidade, que 

tomaria diversos caminhos no decorrer dos anos que se passaram.  

Ao estudar o candomblé angola na região da cidade de Campinas, ficou revelado 

que os pais e mães-de-santo desta cidade haviam sido iniciados por sacerdotes da 

grande São Paulo. Além disso, tornou-se evidente que uma proposta de 

“aprimoramento” do candomblé angola chegou ao interior paulista a partir de pais de 

santo angola de São Paulo.  

Essa proposta podia se apresentar de várias maneiras, isto é, pelo conhecimento 

do quimbundo e do quicongo, as línguas sagradas faladas na nação angola; a afirmação 

dos inquices como as divindades desta nação e não os orixás; a mudança dos nomes dos 

terreiros para uma língua banta; a percussão dos atabaques, que deveria ser com as mãos 

                                                 
3 Reafricanização: foi um movimento de alguns pais e mães de santo da nação queto, que pressupunha um 
“retorno” às tradições religiosas africanas, procurando tornar o candomblé mais próximo das religiões 
africanas encontradas no Benim e Nigéira.  



3 
 

e em ritmos próprios da nação angola; as zuelas,4 que não deveriam mais ser cantadas 

em português ou ioruba. Esses eram, entre outros, de acordo com ponto de vista dos 

manifestantes, os requisitos propostos para tornarem-se categorias necessárias para a 

identidade da nação angola.  

Ao mesmo tempo em que havia esta busca, era difícil encontrar estudos sobre os 

candomblés angola ou sobre religiões tradicionais centro-africanas, das quais 

presumivelmente derivou a nação angola. 

Percebi essa carência de bibliografia orientada para o candomblé angola, ao 

realizar a dissertação de mestrado. Constatei que a maior parte da literatura sobre 

religiões afro-brasileiras se referia ao candomblé queto, ao passo que praticamente não 

se encontravam estudos a respeito da nação angola.  

Nina Rodrigues (1988), Arthur Ramos (1961), Edson Carneiro (1991), Manoel 

Querino (1988), João do Rio (1976) e Roger Bastide (1996) realizaram estudos sobre as 

religiões afro-brasileiras, privilegiando as “sobrevivências” que podiam ser 

identificadas como preservação de traços culturais e de um verdadeiro pensamento 

africano, manifestado pelo sistema religioso afro-brasileiro, que se encontravam nos 

terreiros tradicionais queto. 

 Por isso, os terreiros mais tradicionais baianos de origem nagô isto é, de nação 

queto, foram os eleitos como campo de estudos, e tornaram-se ponto de referência 

comparativa para outros tipos de manifestações religiosas afro-brasileiras.  

Desta forma, o candomblé angola, a umbanda, o candomblé de caboclo entre 

outras manifestações religiosas afro-brasileiras, por se afastarem do modelo analítico 

“nagô” foram consideradas transformadas e deturpadas e, portanto desinteressantes 

como campos de estudos. 

No caso do candomblé angola, além da mística banta ter sido considerada como 

“pobríssima”, seus rituais foram percebidos, nestes trabalhos, como “mais ou menos 

copiados da prática nagô” (RODRIGUES, 1988, p. 216).5  

As diversas qualificações negativas outorgadas à nação angola, tais como mais 

sincrética, distante da origem africana e, portanto, misturada e menos autêntica, também 

passaram a vigorar entre os adeptos do candomblé. 

                                                 
4 Zuela: Cantigas realizadas nas festas do candomblé angola em louvor aos inquices. 
5 Sobre esse tema, ver RODRIGUES, 1988; RAMOS, 1961; CARNEIRO, 1991;  
OLIVEIRA e LIMA, 1987; QUERINO, 1988. 



4 
 

Assim, mesmo que diversos fatores possam ter influenciado no trânsito entre as 

nações angola e queto nos anos de 19806, em São Paulo, acredito que os maiores 

motivos que levaram a esse trânsito foram a pretensa pureza outorgada à nação queto e 

a grande influência que os terreiros mais tradicionais queto da Bahia passaram a exercer 

no campo religioso afro-brasileiro paulista. 

Entretanto, alguns dos terreiros angola paulista que resistiram a “quetetização”7, 

no intuito de provar que a nação angola também tem originalidade, partiram para um 

movimento de reação, pela afirmação da origem e a legitimação desta nação do 

candomblé. 

Não podemos dizer que todos os terreiros de candomblé angola de São Paulo 

estão empenhados nessa procura. Entretanto, todos estão envolvidos, pois não há quem 

não conheça esse movimento, e que, por sua vez, o aceite ou o questione. 

Em 2003, o ECOBANTO – Kamoxi Kuana Bantu, que foi um Encontro de 

tradições bantas realizado em São Paulo, trazia em seu prospecto as frases: “O Brasil 

tem alma banta” e “Quem somos, de onde viemos e o que queremos.” A menção da 

“alma banta” e o questionamento sobre o presente, passado e futuro da nação angola 

indicam que aquilo que parecia sedimentado e estático na identidade do candomblé 

angola se desestabilizou e gerou uma insegurança. Esse tipo de pergunta somente é feita 

quando não se sabe exatamente como se é visto pelos de fora, ou não se está contente 

com a identificação outorgada pelos outros. 

Parece que esse movimento é constituinte das identidades, pois, conforme Hall, 

não devemos “falar de identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de 

identificação,e vê-la como um processo em andamento” (HALL, 2004, p. 39). 

As questões principais levantadas pelas lideranças nesse encontro diziam 

respeito ao sincretismo entre a nação angola e a nação queto, a origem africana da nação 

e a presença de elementos brasileiros, como o caboclo, nos rituais angola. Nesse debate, 

pude presenciar diferentes reações dos integrantes da plateia, desde a dúvida sobre o que 

deveria ser mudado na nação, isto é, se deveriam mexer nas cerimônias internas ou não, 

até reações que extrapolaram a questão religiosa, pois houve quem quisesse obter 

informações para a dupla cidadania Brasil/Angola. 

                                                 
6 Mais detalhes sobre o momento religioso brasileiro nos anos de 1980 estão explanados no primeiro 
capítulo.  
7 Quetetização é um termo desenvolvido por Bernardo, que está relacionado à soberania nagô e a 
influência da nação queto sobre as outras nações de candomblé. 
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Os diversos questionamentos presentes nos discursos dos adeptos do candomblé 

angola paulista demonstram “misturas maiores e mais diversificadas do que em outros 

tempos” (CANCLINI, 2008, p. XXXIII). Existe uma variabilidade de regimes de 

pertenças que surgem, por exemplo, quando um adepto brasileiro se mostra interessado 

em dupla cidadania.  

 É esse candomblé angola de São Paulo que pretendo revelar, por meio dos 

processos de hibridação, nos quais não há somente “a fusão, a coesão, a osmose e, sim a 

confrontação e o diálogo” (CANCLINI, 2008, p. XXVI. apud LAPLANTINE & 

NOUS) 

Uma das hipóteses norteadoras do trabalho é a de que o candomblé angola de 

São Paulo é autêntico tanto quanto o de qualquer outra nação, e que não é sua maior ou 

menor proximidade com a prática religiosa africana que o fará melhor ou pior que as 

outras nações. 

Devemos reconhecer a longa história impura da nação angola, entretanto, a 

característica sincrética faz parte de todas as religiões. Dessa perspectiva, o sincretismo 

adquire um sentido diferente daquele que lhe foi atribuído no século XIX, que se referia 

“à reconciliação ilegítima de pontos de vistas teológicos opostos, ou heresia contra a 

verdadeira religião” (FERRETTI, 1997, p. 2). Dessa forma, proponho um olhar sobre o 

sincretismo “como a política das sínteses das religiões” (STEWART, SHAW, 1996). 

Neste caso, o sincretismo é elaborado num momento de dificuldade de uma 

determinada cultura, em que, para sua sobrevivência, ela dialoga com diferentes 

tradições, interagindo e combinando, contudo preservando muito da essência de sua 

tradição. Certamente, não podemos deixar de lado as questões relacionadas ao poder, 

pois uma cultura subjugada por outra terá certamente sobre si uma ação de domínio 

imposta por aquela que exerce o poder. 

Sincretismo e hibridismo são conceitos que trazem argumentos divergentes entre 

os estudiosos, pois ao mesmo tempo em que podem ser analisados como fontes criativas 

que produzem novas culturas, também implicam custos e perigos.  

O conceito de hibridação pode “sugerir fácil integração e fusão de culturas, sem 

dar suficiente peso às contradições e ao que não se deixa hibridar” (CANCLINI, 2008 p. 

XXV). Devemos, então, tomar cuidado com essa postura, pois ela poderia nos levar a 

uma visão “otimista” das hibridações. 



6 
 

Por outro lado, nas contradições, conforme Hall, “existem também forte 

tentativas para se reconstruírem identidades purificadas, para se restaurar a coesão, o 

“fechamento” e a Tradição, frente ao hibridismo e à diversidade” (HALL, 2004, p. 92). 

São as irreconciliáveis forças da tradição e da tradução que também aparecem 

nos discursos dos adeptos do candomblé angola paulista. Esse embate revela uma nação 

de candomblé que está inserida numa sociedade moderna, na metrópole, coexistindo 

com novas tecnologias e vivenciando processos políticos que levam, por exemplo, pais 

e mães de santo a se embrenharem na carreira política, pois entenderam que sem acesso 

ao poder não conseguem exigir seus direitos de cidadãos. 

Neste trabalho, o estudo não é sobre hibridez, mas dos processos de hibridação, 

isto é, reconhecer que há o sincretismo, mas que também há o que não se deixa fundir. 

Isso se processa entre fronteiras fluídas que demonstram “não ser possível falar das 

identidades como se tratasse apenas de um conjunto de traços fixos, nem afirmá-las 

como a essência de uma etnia ou de uma nação” (CANCLINI, 2008, p. XXIII). 

Para a pesquisa, empreguei diferentes procedimentos. Participei de festas, onde 

pude fazer uma observação sistemática, que resultaram em algumas etnografias. 

Também utilizei a pesquisa de fontes escritas, tanto etnográficas como documentais. 

Essa bibliografia consistiu tanto de trabalhos escritos por pesquisadores brasileiros, 

quanto etnografias e documentos8, sobre culturas bantas da África central. 

Para o conhecimento do candomblé angola de São Paulo, vali-me, além da 

observação participante nas festas, de entrevistas com pais e mães de santo para recolher 

histórias de vida dos sacerdotes. Além disso, fotografias foram utilizadas como registros 

de memória, e muitos adeptos foram ouvidos durante as festas, em conversas informais. 

Quanto a uma pesquisa quantitativa, não existe, pelo menos até o momento, 

nenhum recenseamento disponível sobre os terreiros existentes em São Paulo e a que 

nações pertencem.  

No censo de 2000, as religiões afro-brasileiras aparecem numa escala 

decrescente. Entretanto, não sabemos o quanto a questão da dupla pertença interferiu 

                                                 
8 Essa pesquisa foi realizada na Universidade Nova de Lisboa – Biblioteca Mário Sottomayor Cardia, 
Universidade Técnica de Lisboa – Biblioteca superior de Ciências Sociais e Políticas – Biblioteca de 
Estudos Africanos, Biblioteca da Torre do Tombo, Biblioteca Nacional de Portugal. Arquivo 
Ultramarino, Biblioteca do Instituto de Investigação Científica Tropical. Os documentos foram 
pesquisados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e hoje estão disponíveis em seu banco de dados:         
http://antt.dgarq.gov.pt/informacoes-uteis/arquivo-de-documentos/.  Essa pesquisa foi possível devido a 
uma bolsa sanduíche fomentada pela CAPES. 
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neste resultado. Em 2010, houve uma intensa campanha via internet e boca a boca para 

que os adeptos das religiões afro-brasileiras se identificassem para o censo como tal. 

Contudo, os resultados deste novo censo ainda não estão disponíveis.  

Quando perguntava aos pais e mães de santo se havia muitos terreiros de 

candomblé na região onde moravam ou em São Paulo, todos diziam que sim. 

Apontavam vários próximos dos seus terreiros, mas quando questionei se a nação 

angola era numerosa, a maioria respondeu que havia muito mais candomblés da nação 

queto que de nação angola. Houve ainda aqueles que disseram que existiam muitos 

candomblés angola, mas ainda assim, a maioria dos terreiros era queto. 

 

Distribuição percentual da população residente, por religião – Brasil – 
1991/2000 

Religiões 1991 
(%)

2000 
(%) 

Católica apostólica romana 83,0 73,6 

Evangélicas 9,0 15,4 

Espíritas 1,1 1,3 

Umbanda e Candomblé 0,4 0,3 

Outras religiosidades 1,4 1,8 

Sem religião 4,7 7,4 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1991/2000.9 
 

Procurei obter dados sobre os terreiros inscritos na Federação de Umbanda e 

Candomblé de pai Jamil Rachid. Entretanto, fui informada de que os dados registrados 

pela Federação não eram detalhados a ponto de registrarem a que nação os terreiros de 

candomblé pertenciam.  

Foi através do Cadastro de terreiros de umbanda e candomblé do Estado de São 

Paulo, disponível no site do professor Reginaldo Prandi10, que pude fazer uma relação 

quantitativa entre as diversas nações de candomblé. Separando os terreiros localizados 

                                                 
9 Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/7a12/conhecer_brasil/default.php?id_tema_menu=2&id_tema_submenu=>. 
Acesso em: 13 de fevereiro 2012. 
10 O cadastro de terreiros de candomblé e Umbanda do estado de São Paulo encontra-se disponível em: 
<www.fflch.usp.br/sociologia/prandi/iles.doc>. Acesso em out. 2011. 
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na Grande São Paulo, pude elaborar uma tabela destacando-os por nações, conforme 

estavam identificados no site. 

Segundo essa tabela, o número de terreiros que se identificaram como de nação 

queto é substancialmente maior que os de nação angola. Dos 638 terreiros inscritos, 

somente 35 deles se intitularam de nação angola. Em contrapartida, 113 se intitularam 

queto. Isto significa que 5,9% do total dos terreiros inscritos são de nação angola, 

enquanto 17,1% são de nação queto. 

Mas, o que chama a atenção nos dados é a variedade de identidades que 

aparecem nas identificações das nações. São 34 nomes diferentes de nações, dentre as 

quais 19 identificam-se pertencente a mais de uma nação, por nomes hifenizados, tais 

como: angola-queto, queto-efã, queto-mina, tambor de mina jeje-nagô, entre outros. 

As identidades fragmentadas que aparecem no candomblé de São Paulo nos 

mostram que a identidade na modernidade é “formada e transformada continuamente 

em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 

culturais que nos rodeiam” (HALL, 2004, p. 13). 

No processo histórico, pais e mães de santo transitaram por diversas nações, de 

maneira que identidades diferentes foram assumidas em diferentes momentos. Essa é 

uma construção que descarta a identidade unificada, segura e coerente. Hall escreve: 

 
Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significações e 
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, 
com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente. (HALL, 2004, p. 13) 

 

Outro dado que aparece na tabela e que é de difícil identificação é aquele em que 

o terreiro não se coloca como nenhuma nação específica. São 284 terreiros, 44,51% do 

total registrado, que não trazem identificação sobre as nações as quais pertencem. 

Embora seja informado o nome do terreiro e, na maioria das vezes, o nome de iniciação 

do sacerdote, não é possível, por intermédio desses dados, situá-lo em uma nação. 

Muitas vezes, o nome de iniciação ou o nome do terreiro podem estar em ioruba 

ou quimbundo, e isso não significa que sua nação seja queto ou angola, devido ao 

intenso trânsito entre as nações que caracteriza o candomblé de São Paulo. Muitas 

vezes. o pai de santo conserva seu nome de iniciação, por exemplo, o que recebeu em 

sua iniciação na nação angola, mas transitou para outra nação. 
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Tabela de nações de terreiros da Grande São Paulo* 

Angola 35 5,49% 

angola/queto 3 0,47% 

angola/umbanda 3 0,47% 

angola/umbanda omoloco 1 0,16% 

angola/congo 2 0,31% 

boci-alaqueto 1 0,16% 

candomblé 23 3,61% 

culto a Ifá 1 0,16% 

Efã 5 0,78% 

egungun 1 0,16% 

Jeje 1 0,16% 

jeje mahin 4 0,63% 

Nagô 6 0,94% 

nagô-egbá 2 0,31% 

nagô-vodum 3 0,47% 

Omolocô 1 0,16% 

Queto 113 17,71% 

queto-efã 2 0,31% 

queto-egbá 1 0,16% 

queto-mina 2 0,31% 

queto-nagô 2 0,31% 

sem identificação 284 44,51% 

tambor de mina 2 0,31% 

tambor de mina jeje 1 0,16% 

tambor de mina jeje-nago 2 0,31% 

tambor jeje 1 0,16% 

Tradição 3 0,47% 

Umbanda 124 19,44% 

umbanda cruzada 1 0,16% 

umbanda nagô 1 0,16% 

umbanda omolocô 2 0,31% 

umbanda/candomblé 1 0,16% 

umbanda/queto 2 0,31% 

umbanda-catimbó 1 0,16% 

umbanda-encantaria 1 0,16% 

Total dos terreiros da grande São Paulo 638 100,00% 
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Da teoria 

 

Há muito, a antropologia tem utilizado recursos da memória em suas pesquisas. 

As pesquisas antropológicas em sociedades onde os conhecimentos são transmitidos 

oralmente ganham destaque, devido ao fato de a memória ser um elemento fundamental 

da oralidade. 

Em trabalho anterior (PREVITALLI, 2008), já havia utilizado a memória como 

fonte de dados, o que se revelou como um excelente recurso metodológico no estudo 

dos terreiros de candomblé na região de Campinas. Por ser o candomblé detentor de 

uma tradição oral, não encontramos registros escritos de sua prática. Desta forma, é na 

lembrança de seus adeptos que vamos encontrar a revelação de seu cotidiano, e mais do 

que isso, é pela memória que podemos capturar as permanências e rupturas que 

ocorreram no grupo.  

Isso se torna possível ao fazermos uma análise interpretativa dos fatos que vão 

aparecendo nos relatos, e assim poderemos chegar às causas, mesmo que estas não 

sejam preocupações primordiais. 

Quando falamos de memória, parece que estamos a trabalhar com algo 

individual, isto é, intimamente vinculado com a experiência de uma pessoa. Entretanto, 

o depoimento só terá sentido se for relacionado com o grupo do qual o depoente faz 

parte, a que Halbwachs chama de “comunidade afetiva”.  

A memória também está intimamente vinculada com a identidade, uma vez que 

ela tem a ver com a pertença histórica e social do depoente. Isto é afirmado por Pollak, 

quando escreve: 

 
Podemos, portanto dizer que a memória é um elemento constituinte do 
sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida 
em que ela é também um fator extremamente importante do 
sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um 
grupo em sua construção de si. (POLLAK, 1992, p. 204)  
 

Desta maneira, ao percebermos que o candomblé angola de São Paulo está 

interessado em afirmar sua identidade, e se conforme Pollak a identidade social é “a 

imagem de si para si e para os outros”, teremos que pensar a constituição da auto-

imagem desta nação em São Paulo em referência aos “critérios de aceitabilidade, de 

admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com 

outros.” (POLLAK, 1992, p. 204) 
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Ainda é Pollak quem enfatiza que 

 
quando a memória e a identidade estão suficientemente constituídas, 
suficientemente instituídas, suficientemente amarradas, os 
questionamentos vindos de grupos externos a organização, os 
problemas colocados pelos outros, não chegam a provocar a 
necessidade de se proceder rearrumações, nem no nível da identidade 
coletiva, nem no nível da identidade individual. (POLLAK, 1992, p. 
207) 

 
Muitos adeptos perguntam: nossa nação é Angola, Congo/Angola ou Congo? Da 

mesma maneira, querem saber até que ponto a nação angola ainda possui em seu âmago 

tradições centro-africanas de onde presumidamente são originários seus rituais. 

Essa procura da valorização é relevante entre os subgrupos do candomblé onde 

aparece a disputa entre o candomblé considerado melhor e o pior.  

Sabemos que a história, conforme Halbwachs nos elucida,  

 
não é todo o passado, mas também não é tudo aquilo que resta do 
passado. Ou, se o quisermos, ao lado de uma história escrita, há uma 
história viva que se perpetua ou se renova através do tempo e onde é 
possível encontrar um grande número dessas correntes antigas que 
haviam desaparecido somente na aparência. (HALBWACHS, 1990, p. 
67)  

 
 Neste sentido, a memória é viva, uma vez que o ato de lembrar dispõe de um 

movimento que sai do presente, vai para o passado, retornando novamente para o 
presente. Deste modo, trabalhar com a memória é trabalhar com reconstrução que se 
efetiva mediante este movimento de ir-e-vir tal qual uma lançadeira, isto é, têm-se 
elementos do presente incorporados aos do passado. Assim, posso por meio da memória 
perceber como o espírito do candomblé angola de São Paulo reinava outrora, e como 
foi, com a partida de seus fundadores e as disputas internas do grupo religioso afro-
brasileiro, transformando-se e, consecutivamente, mudando de sentido segundo os 
novos modelos. 

Contudo, o grupo, ao rememorar, toma consciência de sua identidade através do 

tempo, e sente que permaneceu o mesmo ao continuar “nação angola”, enquanto outros 

terreiros transitaram para outra nação. É Halbwachs quem nos explica: 

 
A memória coletiva é um quadro de analogias, e é natural que ela se 
convença que o grupo permanece, e permaneceu o mesmo, porque ela 
fixa sua atenção sobre o grupo, e o que mudou, foram as relações ou 
contatos do grupo com os outros. (HALBWACHS, 1990, p. 88) 
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Da técnica 

 

Optei por registrar e recolher histórias de vida dos adeptos do candomblé angola 

de São Paulo, uma vez que ela pode nos revelar “o lado de dentro” do grupo, além de 

permitir fazer a história do tempo presente. 

Elegi a história oral também por ser a mais apropriada no nosso caso, uma vez 

que não havia documentação escrita, e por esse motivo, o trabalho de campo dependeu 

do contato direto com os informantes como o melhor meio de compreender as 

comunidades estudadas. 

Embora tenha encontrado junto nos relatos tanto o estilo cronológico, como o 

factual, houve um predomínio do estilo temático. Podemos pensar que isso tenha se 

dado devido ao momento que o candomblé angola em São Paulo vive, ou mesmo, tenha 

sido acentuado, devido a minha primeira obra, intitulada Candomblé: agora é angola, 

conhecida, ao menos pelo tema, pela grande maioria dos entrevistados. 

Não fixei perguntas previamente elaboradas aos sujeitos da pesquisa, apenas os 

avisei de que quería que contassem suas vidas e seus envolvimentos com o candomblé. 

Isso seria para elaboração de um estudo que falaria sobre o candomblé angola em São 

Paulo.  

Os relatos duraram de 4 a 5 horas, na maioria das vezes somente com a presença 

dos entrevistados. Contudo, tivemos casos de haver mais integrantes do terreiro 

presentes na entrevista, os quais foram participantes ativos na revelação da memória do 

entrevistado principal. 

O uso do gravador foi bem aceito, na maioria dos casos. Mesmo assim, certos 

entrevistados não permitiram a gravação, e neste caso pudemos anotar a entrevista. Em 

outras circunstâncias, mesmo que a gravação da entrevista não tivesse sido permitida, 

curiosamente, nos momentos em que apareciam rezas, os interlocutores pediam para 

ligar o gravador para que eu pudesse gravá-las, a fim de aprendê-las. Nesse caso, a 

antropóloga não podia gravar, mas a adepta podia enriquecer seu rol de preces. 

Restrições à parte, todos os sujeitos entrevistados ficaram muito honrados em 

poder falar para este trabalho. Um de meus entrevistados, quando eu lhe disse que eu 

havia escrito uma etnografia sobre um evento que ele havia realizado e que seria 

apresentada num congresso, fazendo posteriormente parte deste trabalho, deixei claro 

que não colocaria seu nome se ele não autorizasse. Ele, muito sério, me disse: “– Pode 

pôr meu nome. Escreva aí : Nzazi Ankembo”. 
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O campo 

 

A princípio, fui procurar os antigos terreiros de São Paulo, dos quais descendem 

os terreiros estudados em Campinas. Nem todos puderam ser diretamente observados, 

uma vez que alguns deles haviam desaparecido com a morte de seus sacerdotes, como é, 

por exemplo, o caso de Nambuazazi. Hoje os assentamentos dessa mãe-de-santo 

encontram-se no terreiro de pai Kaobakecy, que transitou para a nação queto, filiando-se 

ao terreiro de Oxumare de Salvador. Entretanto, encontrei filhos antigos destas casas, 

como Tolussinambe e Kaobakecy, que deram obrigação ou foram iniciados por 

Nambuazazi. 

Alguns sacerdotes foram muito resistentes a darem entrevista, e tive que me ater 

a filhos mais velhos do terreiro, para completarmos nossa pesquisa. Por exemplo, 

embora a casa de mãe Somenegué, já falecida, ainda esteja aberta e sob a direção de sua 

filha carnal, não consegui entrevistá-la, mas pude entrevistar mãe Kayandewá, uma das 

filhas mais antigas de mãe Somenegué.  

O candomblé angola tem fama de ser um candomblé difícil de pesquisar. Muitos 

adeptos, inclusive de outras nações, disseram-me que “os antigos não gostam de dar 

entrevistas”, e que “a nação angola é muito fechada”. Talvez tenha sido esse o motivo 

de mãe Muzenká, herdeira de mãe Somenegué, não me ceder entrevista, uma vez que, 

face a minha insistência, não atendeu mais meus telefonemas.  

Outros sacerdotes estavam sempre ocupados com obrigações e iniciações dentro 

ou fora de seus terreiros. Remarcávamos novos telefonemas para agendamento da 

entrevista, e sempre estavam ocupados. Pediam para ligar depois de três ou quatro 

meses. O tempo era também importante para a elaboração deste trabalho, assim, as 

entrevistas foram feitas com aqueles que não se importaram em cedê-las e encontraram 

tempo entre as obrigações para conversar comigo. 

Sobre a Gomeia de São Paulo, pai Gitadê, por estar com a saúde debilitada, não 

pode me atender. Foi tata Onire Gansu (ogã Cláudio), que veio da Gomeia do Rio e está 

há muito tempo junto com pai Gitadê, quem me concedeu entrevista. A herança de 

Joãozinho da Gomeia se fez presente em diversas entrevistas, tanto na do Ogã Cláudio 

como em muitas outras, pois ele aparece como um dos fundadores do candomblé angola 

paulista.  
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Outras linhagens também foram adicionadas ao trabalho, como a da falecida 

mãe Manudê, fundadora do mais antigo terreiro de candomblé de São Paulo, que foi 

muito famoso, chamado de terreiro das “estrelas”, e que hoje está sob o comando de 

Oiajide, Mãe Pulquéria. 

Outras famílias de santo que se desenvolveram na Grande São Paulo e Baixada 

Santista também participaram da pesquisa, como as de Mãe Caçulinha, Mãe Buraji e 

tata Tawá, mãe Mazakessy, pai Katuvanjesi, pai Nzazi Ankembo, entre outros. 

Os pais e mães de santo que cederam histórias de vida para esse trabalho foram: 

 Mãe Caçulinha – Carlita Gomes.  

Terreiro: Abassá Oxum Oxóssi 

 Tata Katuvanjesi – Walmir Damasceno dos Santos 
Terreiro: Inzo Ia Tumbansi Tua Nzambi Ngana Kavungu 

 Mãe Manudê – Julita Lima da Silva (in memoriam) 

Terreiro: Santa Bárbara 

 Mameto Kayandewá- Neusa Maria A. dos Santos. 

Terreiro: Abaçá Kaitumba 

 Mameto Oiágide – Maria Pulquéria Albuquerque Lima  

Terreiro: Santa Bárbara 

 Tateto Kaobakecy – Edson Ribeiro Mandarino  

Terreiro: Ilê Xangô 

 Pai Francisco de Oxum – João Francisco Lima Filho 

Terreiro: Ile Ase Iyá Osun 

 Mameto Buraji – Maria Cleusa Egídio- 

Terreiro: Associação Beneficente Cultural Manzo Nkisi Musambu  

 Tata Tawá - Joselito da Conceição 

Terreiro: Associação Beneficente Cultural Manzo Nkisi Musambu 

 Tateto Tolusinambê – Valentim Galiera 

Terreiro: Inzo Nkisi Nkosi Mukumbe 

 Tateto Nzazi Ankembo – Ricardo Bonaparte 

Terreiro: Inzo dia Nganga dia Tubia dia Kiluminu 

 Tata Onirê Gansu – Cláudio Coelho 

Terreiro: Monsu Bandu Queno Ngomensa Katispero – Gomeia 

 Mameto Mazakessy – Magnólia Santos Fonseca  

Terreiro: Inzo ia Ndandalunda 
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A presença em festividades, reuniões e conversas nos corredores dos terreiros 

também foram significativas para revelar as tramas, conflitos, frustrações e desejos que 

se configuram no candomblé angola de São Paulo neste começo do século XXI. 

Somente um ano após os primeiros contatos pude finalmente começar as 

entrevistas. Ocupados com as obrigações de filhos da casa e mesmo em terreiros fora do 

Estado, tive de esperar um intervalo entre esses trabalhos para que pudesse ser atendida. 

Alguns dos encontros foram realizados nas próprias residências dos pais e mães 

de santo, outros nos terreiros, dependendo da escolha feita por aqueles que seriam 

entrevistados. 

Quando estive em festas e reuniões, minha condição de iniciada não podia ficar 

encoberta, pois eu recebia convites como religiosa, não como pesquisadora. Isso foi 

prejudicial na hora de fotografar, devido ao local onde eu era colocada, além da atitude 

estranha por eu estar paramentada e fotografando a festa a que fora convidada. 

Entretanto, quando foi possível, levei outra pessoa para fotografar e fui com roupas 

brancas, porém ocidentais. 

As entrevistas, refletindo a ambivalência da situação de pesquisadora e de 

religiosa nas festas, começavam bem, mas em curto espaço de tempo meus 

interlocutores referiam-se a mim com uma pessoa de dentro da religião, comentando 

rituais, tratando-me com mais intimidade, embora em alguns casos também houvesse 

desconfiança. Uma das minhas interlocutoras, uma senhora antiga do candomblé de São 

Paulo, no ir e vir da memória embrenhava-se nos rituais que realizava em sua casa, 

revelando-me rezas e comportamentos. Esta mãe de santo, ao perceber que eu apenas a 

ouvia, como era de se esperar da pesquisadora, ela que neste momento me percebia 

como praticante do candomblé, com olhinhos semicerrados e desconfiando da minha 

postura, perguntou: “– Você não está escondendo o ouro, está?” 

Outros, mais novos no sacerdócio e mais embrenhados na concepção mais 

moderna dos terreiros de candomblé da metrópole, presenteavam-me com apostilas, 

cantavam rezas, sem se importar com a maneira de passar para frente o conhecimento, 

em uma época em que todos procuram “melhorar” a nação angola. Houve ainda aqueles 

que demonstravam ter recuperado antigas rezas e conhecimentos sobre a “África banta”, 

entretanto mantinham-se fechados, como se o conhecimento fosse apenas revelado para 

os filhos da família de santo. 

Assim, ora como pesquisadora, ora como mais uma do candomblé, não houve 

uma entrevista ou conversa em que ambas as identidades não estivessem presentes, 
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mesmo que eu procurasse não ostentar símbolos que me identificassem como filha de 

inquice. 

 

Organização dos capítulos 

 

 Este trabalho está dividido em duas partes.  A primeira, “Que cara tem essa 

Angola que deu nome a uma nação de candomblé”, se constitui dos capítulos I, II e III. 

No primeiro capítulo, histórico, procurarei mostrar como os africanos de origem banta 

foram importantes para a formação dos ambientes culturais e sociais da sociedade 

escrava do Brasil e analisar o conceito de nação que era definido a princípio pelos 

europeus como essencialmente etnolinguístico e perceber como se transformou em um 

padrão ideológico e cultural no candomblé do século XXI. 

 A partir disso, farei um breve esboço histórico de São Paulo, procurando 

localizar as religiões de origem africana na cidade do século XIX ao XX e sua relação 

com a política, com a  imigração europeia e com outras religiões que disputavam o 

espaço religioso brasileiro. Finalmente, apreender a chegada do candomblé na cidade de 

São Paulo no final dos anos de 1960 e começo da década de 70, com a chegada de um 

contingente de migrantes à Capital, advindos de outros estados, principalmente da 

região Nordeste, e fluxos expressivos de migrantes internos provenientes da área rural. 

 Os terreiros de nação angola dessa época são os precursores dos candomblés que 

ainda hoje permanecem na nação angola e continuam em atividade em São Paulo. 

Dentre eles, encontra-se o candomblé angola de mãe Manudê, a Gomeia e muitos outros 

que surgiram mais tarde e enraizaram-se na metrópole. 

Proponho, no capítulo II, uma reflexão sobre o candomblé angola de São Paulo 

que se encontra em um momento em que sua identidade tornou-se incerta e 

questionável. É justamente neste período que podemos ver com mais clareza as 

permanências e as rupturas.  

Buscarei refletir sobre as permanências e rupturas no candomblé angola de São 

Paulo no século XXI devido à aceitação de alguns adeptos em hibridar-se e a recusa de 

outros, que consideram que certas formas de hibridação conspiram contra sua origem 

africana.  

Este capítulo será desenvolvido a partir da memória de pais, mães-de-santo e 

adeptos da nação angola paulista. As histórias orais nos permitem compreender a 

constituição do presente por meio do movimento de ir e vir do presente para o passado, 
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tendo o objetivo de, sobretudo, esclarecer o que está se processando nesse momento, na 

nação angola de São Paulo. 

A memória revelada pelos pais e mães-de-santo mais antigos, que viveram os 

primeiros candomblés angola de São Paulo, mostra-nos os questionamentos, ansiedades 

e muitas vezes as resistências exercidas sobre as modernidades e transformações da 

nação, na atualidade da metrópole. Ao mesmo tempo, é inevitável o processo de 

transformação. Os mais novos ou os mais questionadores anseiam pelo conhecimento 

em uma modernidade em que as pesquisas em livros de etnografias, apostilas 

divulgadas entre os adeptos, os gravadores e a internet são fundamentais para o 

aprendizado e as transformações. 

Desta forma, a tensão que o candomblé angola de São Paulo vive, entre a 

tradição e a tradução, vai nos mostrar que ele se reinventa, dando origem a novas 

formas de hibridação. 

No capítulo III, através de etnografias, atenho-me à observação de algumas 

festas do candomblé angola paulistano.    

A festa do candomblé, como num fato social total, desvela a nação angola em 

São Paulo com todas as dificuldades e arranjos que lhe proporcionam sua sobrevivência.  

A lavagem da capelinha de Nossa Senhora Aparecida em Carapicuíba e a festa 

dos caboclos revelam o candomblé angola sob vários aspectos. Aparecem nas festas: a 

dupla pertença afro-católica, o sincretismo entre nações, a disputa entre as nações, a 

relação do candomblé com a cidade, com a comunidade dos italianos católicos, com as 

religiões neopentecostais, com a igreja católica, entre outras relações que revelam tanto 

a história da cidade quanto a do candomblé, mostrando como ele é hoje e como ele se 

estrutura na metrópole. 

As outras duas festividades observadas foram em homenagem aos caboclos que 

estiveram presentes tanto em um terreiro de nação angola quanto em um terreiro queto 

paulistano. 

A segunda, “O candomblé angola tem alma banta”, composta pelos capítulos IV 

e V, aborda a relação de elementos que existiam nas concepções religiosas de centro-

africanos com elementos do candomblé angola paulista. Nesse sentido, procuro olhar de 

que maneira eles foram ressignificados, tanto em África, como é o caso de elementos 

cristãos, como no Brasil, como é o caso dos inquices e da cosmovisão banta. 

No capítulo IV, procurei entender a relação afro-católica que encontramos no 

candomblé angola de São Paulo, e a convicção de seus adeptos de que a fé católica já 
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veio inculcada nos africanos que vieram para o Brasil, e perceber, através de etnografias 

e análises de estudiosos, essa questão em África, desde o século XVII até o século XIX, 

e o que resultou dessa relação ao atravessar o Atlântico. 

Além disso, também me vali das entrevistas com meus interlocutores, da 

observação dos espaços dos terreiros e de fotografias antigas para revelar os 

questionamentos dos adeptos em relação aos sincretismos afro-católico e entre nações. 

A seguir, procurei abranger outra questão que muito tem importunado os adeptos 

da nação angola em São Paulo, que é o sincretismo entre as nações. Tratarei da procura 

do candomblé angola em afirmar suas tradições. 

Não pude deixar de rever como os antigos estudiosos sobre as religiões afro-

brasileiras olhavam para o condomblé congo/angola. Nesse intuito, revisitei os 

congressos afro-brasileiros do Recife (1934) e de Salvador (1937). 

A procura de uma origem, seja ela brasileira ou africana, está explícita nos 

discursos dos adeptos durante a pesquisa de campo. Desta forma, este capítulo terá uma 

reflexão sobre o sincretismo entre as nações angola e queto, como também sobre a 

questão da origem, que ora remete aos antigos terreiros do Nordeste e Rio de Janeiro, 

ora às religiões tradicionais da África central. 

Finalmente, no capítulo V, procuro, por meio de vários trabalhos etnográficos 

sobre grupos bantos centro-africanos, identificar divindades, rituais e cosmovisão, que 

se assemelham aos da nação angola paulista. Não quero com isso justificar uma 

“reafricanização” nem induzir a uma “pureza” do candomblé angola, mas simplesmente 

entender como ele se apresenta hoje por meio de sua origem africana.  

São traços africanos encerrados na nação angola, que pertencem a uma história 

de hibridação e mesclagem que derivam “tanto da transformação da África pelas 

culturas da diáspora como da filiação das culturas da diáspora à África” (GILROY, 

2008, p. 372).  

Muitos outros elementos podem ser encontrados nas etnografias da África 

central. Compreendem um grande número de informações para serem analisadas em 

apenas um capítulo. Acredito que essa é uma questão que exigiria outro estudo e que, no 

caso desse trabalho, ultrapassará a problemática principal da tese, que são os processos 

de hibridação aos quais o candomblé angola de São Paulo está submetido. 

A cosmovisão congolesa e angolana encontrada nas etnografias nos permite 

compreender muitos dos rituais do candomblé angola, pois além de estar na origem 
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dessa nação, pareceu-me ser a estrutura que permitiu a elaboração do candomblé de 

nação angola do outro lado do Atlântico. 
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- PARTE I – 

Que cara tem essa angola que deu nome a uma nação de 

candomblé 
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CAPÍTULO I   

“Quem diz açúcar diz Brasil, e quem diz Brasil diz Angola” 

 

Em 1483, Diogo Cão chegou ao reino do Congo, e com isso “abriu um dos 

capítulos mais dramáticos da presença europeia na África” (ALENCASTRO, 2000, p. 

70). Europa e África encontraram um novo canal de comunicação, que foi 

impulsionado, em 1492, pelo batismo do Mani Congo, o qual passou a usar os símbolos 

cristãos como uma nova bandeira para lutar contra grupos inimigos.11 

A maneira como os escravos eram comercializados pelos portugueses na África 

mostra que os navios negreiros saíam de alguns portos específicos e que não ficavam 

navegando na costa africana em busca de africanos em número suficiente para 

completarem a carga.  Conforme Sweet:  

Os esclavagistas portugueses e brasileiros concentraram os seus 
esforços em  determinadas regiões africanas durante períodos de 
tempo relativamente longos,  o que fez com que muitas vezes as 
populações da diáspora partilhassem certas  características culturais 
(SWEET, 2007, p. 31). 

Devido a essa característica, segundo os especialistas, o tráfico de escravos 

africanos para as colônias portuguesas pode ser dividido em quatro fases, que estão 

relacionadas de acordo com as localidades de onde saíam os africanos. A primeira delas 

vai de 1441 a 1518. Nesta época, cerca de 156.000 escravos foram exportados para a 

Península Ibérica e ilhas atlânticas. Grande parte desses escravos vinha da Mauritânia, 

até 1465, quando a Alta da Guiné12 passou a ser a maior fonte de escravos para 

Portugal. 

                                                 
11 Cavazzi descreve seis províncias do Congo: Bamba, Sonho, Sundi, Pango, Bata e Pemba. Entretanto, 
havia outras províncias que também eram conhecidas, tais como Quiova, Quiamacondo, Damba, Sosso, 
Sela, Iuva, Alombo, Zolo, Zanga, Mansinga e Metondo (CAVAZZI, 1965, p. 19 ) 
Foi pela província de Sonho que o evangelho entrou  no Congo. O governante Mani Kongo Nzinga a 
Nkuwu foi o primeiro a receber o batismo, levando consigo muitos congolenses à fé cristã. Essa província 
se estendia “ao longo do oceano, que fica entre o rio Zaire e Mbrije: este último divide Sonho de Bamba. 
No interior o condado limita com Pamgo e Sundi” (CAVAZZI, 1965, p.18). P.e João António Cavazzi de 
Montecúccolo (b. 1621) foi um padre italiano que 1654-1667 se juntou à missão dos Capuchinhos, no que 
é hoje o norte de Angola, e depois de uma visita à Europa, retornou a Angola, nomeadamente o Reino do 
Kongo, onde permaneceu de 1672-1677. Morreu em Génova em 1678 
12 Yves Person escreveu: “Designa-se por Guiné a costa ocidental da África que vai da Foz do rio Gâmbia 
ao Delta do Níger [...]. A alta Guiné compreende o território situado entre a foz do rio Gâmbia e o rio 
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A segunda fase começou por volta de 1518 e termina na década de 80, conforme 

Sweet (2007). Neste período, o tráfico de escravos voltava-se gradativamente para as 

Américas, deixando de ser a Europa seu principal destino. Ao invés de os escravos 

passarem por Portugal e Espanha, que mantinham o controle desse comércio, e serem 

posteriormente enviados para América, o tráfico passou a ser direto de África para as 

Américas. Apesar disso, até a segunda metade do século XVI o Brasil não foi um 

grande receptador de escravos africanos. É interessante notar que, embora os escravos 

da Senegalândia e Alta Guiné ainda fossem a maioria dos africanos traficados no século 

XVI, cada vez mais foram os centro-africanos que passaram a ser exportados para 

Portugal e Brasil. 

A terceira fase foi dominada pelos centro-africanos, e começou da década de 80 

do século XVI à década de 90 do século XVII13. Explica-se a mudança do tráfico para 

África Central, devido às guerras, tanto entre portugueses e africanos quanto as civis, 

que se sucederam naquela região. Segundo Sweet, a primeira grande exportação de 

escravos de Angola aconteceu entre 1579 e 1580, devido às batalhas entre os 

portugueses e os Ndongo, que geraram muitos prisioneiros que foram vendidos como 

escravos (SWEET, 2007, p. 32).  

Essa guerra continuou ao longo do século XVII, e caracterizou a origem 

predominante dos escravos enviados para o Brasil. Da mesma maneira, as guerras civis 

do Congo (1665-1718) proporcionaram grande quantidade de prisioneiros e, 

consequentemente, um grande número de escravos. Entretanto, é impreciso o número de 

africanos embarcados para o Brasil. Sweet acredita, que durante o século XVII, saíram 

do porto de Luanda cerca de 560.000 escravos. Alencastro, em contrapartida, faz uma 

exaustiva análise de dados coletados por inúmeros autores e documentos e constata que 

existem divergências numéricas entre as diversas fontes (ALENCASTRO, 2000). 

Merece consideração neste estudo a notória quantidade de africanos 

provenientes de Angola que desembarcaram no Brasil. Levando em conta a geografia e 

a história política do tráfico português, Alencastro aponta as regiões que eram grandes 

                                                                                                                                               
Bandama [...]. Uma das características desse território é a fragmentação da população em grande número 
de etnias.” PERSON, 2010, p. 337-359. 
13A fantástica África Ocidental alimentava a fantasia dos europeus que a imaginavam habitada por 
monstros de toda espécie. Cavazzi a descreve com uma única denominação: “Manicongo”, que era 
comum nos mapas da época, e que queria dizer “Reino do Congo.” Essa região, segundo o autor, 
compreendia também os Reinos de Matamba e Angola (CAVAZZI, 1965). 
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exportadoras de escravos e que eram designadas estritamente por Angola. Ainda, 

conforme Alencastro, 

 
Angola, no sentido estrito,inclui apenas o antigo reino do Dongo, ou 
seja, a região ao norte do rio Cuanza povoada pelos nativos falantes 
do quimbundo... Angola engloba também as regiões de Quiçama e 
Libolo (ao sul do Cuanza) e os reinos de Matamba e Caçanje (a oeste 
de Luanda), assim como os reinos da embocadura do Rio Zaire (Soyo 
e Loango) (ALENCASTRO, 2000, p. 379).  

 
Foi principalmente daquela região da África Central que saíram os escravos que 

foram deportados via Luanda. O Brasil, nesta época, revelava-se como um grande 

produtor de açúcar e 90% dos escravos capturados na África-central eram enviados para 

trabalharem nessa cultura. 

Após os anos 90 do século XVII, devido a “seca, fome e doenças” na região de 

Angola, os negreiros desviaram suas atenções para a Costa da Mina,14 de onde passaram 

a sair grandes quantidades de escravos, para o Brasil, principalmente para Minas Gerais 

e Nordeste. Mesmo assim, podemos dizer, conforme os especialistas, que no final do 

século XVII, por volta da década de 1680 até início da década de 1770, tanto a África 

Central quanto a Costa da Mina foram grandes fontes de escravos enviados para o 

Brasil. Nesse sentido, vale notar que essa grande massa de africanos enviados para o 

Novo Mundo contribuiu “para a definição dos ambientes culturais e sociais da 

sociedade escrava do Brasil” (SWEET, 2007, p. 35). 

 

Diversidade étnica - As Nações 

 

Os africanos enviados para o Brasil eram identificados por “nações”. “Nação” 

consistia em um conceito desenvolvido pelos europeus que conviveram com os 

escravos, com base nas línguas faladas desses africanos.  Desta forma, no século XVII, 

conforme a concepção europeia, “o conceito de nação [...] era essencialmente 

etnolinguístico, e não político” (THORNTON, 2004). 

                                                 
14  A Costa da Mina designava o litoral da África Ocidental que se estendia a leste do Castelo de São 
Jorge da Mina, na atual Gana, incluindo as antigas Costa do Ouro e Costa dos Escravos. A Costa do Ouro 
se estendia do Cabo Três Pontas até o Rio Volta, e a Costa dos Escravos, do Rio Volta até o Rio Lagos, 
embora alguns autores pudessem estabelecer outros limites geográficos. Disponível em: 
<http://www.costadamina.ufba.br/>.   Acesso em: 20 de nov. 2011. 
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Os europeus tinham consciência da diversidade étnica existente na África, e a 

setorizavam em nações, gerações, terras ou países, dependendo se eram espanhois, 

portugueses, franceses ou ingleses (THORTHON, 2004, p. 255). Neste caso, a língua e 

a nação podiam ser indicadores da cultura, que segundo esse ponto de vista, se 

diversificava conforme houvesse variação linguística. Isso tinha relação com a maneira 

que os europeus do século XVII tratavam suas próprias divisões na Europa quando as 

fronteiras eram indeterminadas, com diversos grupos de línguas mais ou menos 

próximas.15 

Essas unidades etnolinguísticas diferentes, embora fossem discerníveis para o 

observador, não tinham tão grandes diferenças culturais entre si. Não podemos tomar a 

língua como o único mediador da cultura, pois diversos grupos étnicos da África 

ocidental e central interagiam em relações comerciais, tendo condições de compartilhar 

elementos da cultura, como, por exemplo, a religião, a concepção estética, artística, 

entre outros. Esses contatos e interações tornavam os grupos étnicos, em certos aspectos 

culturais, muito parecidos uns com os outros. 

Por outro lado, se pensássemos em proximidades linguísticas como 

determinantes da cultura, tanto em Portugal como no Brasil usavam-se termos 

generalizantes para determinar a origem desses africanos, o que obscurecia as 

especificações das identidades. Cada uma dessas “nações”, conforme Sweet, “continha 

dezenas de identidades ‘étnicas’ mais específicas”, que eram reveladas nos momentos 

em que esses africanos eram questionados (SWEET, 2007). 

É interessante observar que um missionário podia catequizar um povo, numa 

única língua, porém, quando os africanos eram interrogados sobre sua nação, 

mencionavam grupos menores. Desta maneira, ser banto não queria dizer que esse 

africano pertenceria a um grupo étnico, uma vez que a categoria banta é uma designação 

dada a diversos grupos diferentes que teriam unidades etnolinguísticas relacionadas. 

Cada língua poderia representar um grupo étnico, e havia mais de trezentas delas, na 

maioria, muito próximas.  

                                                 
15 Thornton exemplifica essa questão quando menciona que os europeus do século XVII “reconheciam a 
Alemanha como nação germânica quando se dividia em muitos estados diferentes ou quando as fronteiras 
eram indeterminadas; mas poderiam incluir unidades etnolinguísticas vagamente relacionadas, tal como 
os holandeses do século XVII chamavam às vezes sua nação de “Duytsen” (e não “Países Baixos” como 
atualmente), o que os relacionava aos “Deutschen”, seus vizinhos alemães (THORTON, 2004, p. 256). 
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Porém, mesmo que houvesse contatos e apesar das transformações no decorrer 

das histórias vividas, as fronteiras persistiam entre os grupos étnicos. 

O conceito de grupo étnico desenvolvido por Barth descarta a visão de etnia 

concebida como isolada, social e geograficamente. Assim, mesmo que haja contato e 

interações entre grupos étnicos diversos, o grupo não se desfaz e as fronteiras são 

demarcadas, delimitando os de dentro e os de fora.  

Assim, conforme Barth,  

 
concentrando-nos naquilo que é socialmente efetivo, os grupos étnicos 
são vistos como uma forma de organização social. (...) Na medida em 
que os atores usam identidades étnicas para categorizar a si mesmos e 
outros, com objetivos de interação, eles formam grupos étnicos neste 
sentido organizacional (BARTH, In:____ POUTIGNAT; STREIFF-
FENART, 1998, parte II, p. 193–194). 

 
 A matéria cultural que o grupo étnico encerra designa traços diacríticos, os 

quais passam a diferenciar os sujeitos pertencentes ao grupo. Essa nova função da 

cultura, em que traços dela ou a cultura original servem para marcar as diferenças, 

caracteriza a identidade do grupo étnico, que determina o tipo de pessoa pertencente 

àquela etnia. 

A identidade coletiva ou individual é construída e transformada na interação dos 

grupos sociais, por meio de processos de inclusão e exclusão que estabelecem  limites 

entre os grupos. Isto é, “os atores identificam-se e são identificados pelos outros na base 

de dicotomizações Nós/Eles, estabelecidas a partir de traços culturais que se supõem 

derivados de uma origem comum e realçados nas interações raciais” (POUTIGNAT; 

STREIFF-FENART, 1998, p. 141). 

Desta maneira, mesmo que os europeus subdividissem os africanos em nações a 

partir de suas línguas faladas, africanos pertencentes ao mesmo grupo banto 

diferenciavam-se entre si por meio de supostas origens comuns, que estabeleciam 

processos de organização social, mantendo de forma duradoura as distinções entre Nós e 

os outros. Contudo, Barth chamou a atenção para a importância de reconhecer que,  

 
embora as categorias étnicas tomem em consideração as diferenças 
culturais, não podemos deduzir disso uma simples relação de um para 
um entre as unidades étnicas e as semelhanças e diferenças culturais. 
As características que são levadas em consideração não são a soma 
das diferenças objetivas, mas somente aquelas que os próprios atores 
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consideram significantes (BARTH. In: POUTIGNAT; STREIFF-
FENART, 1998, parte II, p. 194). 

 
Essas fronteiras não podem ser entendidas numa concepção binária, rígida, isto 

é, fechadas. As fronteiras são significados posicionais e relacionais, por isso não podem 

ser fixadas definitivamente. Conforme Hall: “Sempre há o “deslize” do significado na 

semiose aberta de uma cultura, enquanto aquilo que parece fixo continua a ser 

dialogicamente reapropriado” (HALL, 2003, p. 33). 

 Há constantemente um fluxo de pessoas que atravessa essas fronteiras, 

concedendo a elas mobilidade por meio do contato e da informação. Mesmo assim, as 

distinções categóricas étnicas são construídas e mantidas, apesar do contato interétnico e 

da interdependência dos grupos. 

Na África, devido à fluidez das fronteiras, mesmo havendo características 

diferenciadas entre os grupos étnicos africanos, havia também semelhanças que não se 

restringiam somente às linguísticas, pois se estendiam a outras esferas da cultura, 

inclusive à religião. Slenes observa que “há razões para pensar que representantes dos 

povos dessa região (África Central), quando misturados e transportados para o Brasil, 

não demoraram muito para perceber a existência entre si de elos culturais profundos” 

(SLENES, 1991, p. 212). 

Os escravos da África Central foram os principais africanos exportados para o 

Brasil durante a escravatura. Segundo 90% das importações brasileiras de escravos até 

as últimas décadas do século XVII, 90% eram originárias da África Central, e quando as 

crianças começaram a nascer e fazer crescer a população escrava no Brasil, elas eram 

filhos de pais centro-africanos (Sweet, 2003). Além disso, quando os escravos do Golfo 

do Benin e de outras partes da África começaram a chegar em quantidade significativa 

ao Brasil, “o meio cultural no qual entraram era claramente centro-africano”. Assim, “os 

primeiros escravos oriundos da África Central tiveram um impacto determinante na 

cultura e sociedade escravas que emergiram no Brasil ao longo e depois do século 

XVIII” (SWEET, 2007, p. 48).16 

                                                 
16 Conforme Slenes, ao tomar como base a os dados do censo provincial de 1850 e o censo de quatro 
comarcas do Rio de Janeiro, para “pretos” e “pardos” livres de 1849: “Em 1850, 59% dos escravos da 
província, 45 % dos “pretos” e “pardos” (livres e escravos), e 32% da população total eram de origem 
africana. Nas regiões de lavoura, sobretudo nos municípios de café, o impacto do tráfico foi ainda maior; 
em Vassouras, por exemplo, no mesmo ano, 72% dos escravos, 60% do total dos pretos e pardos e 49% 
de toda a população eram africanos” (SLENES, 1995, p. 214.). 
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Ao estudar a escravidão na região sudeste do Brasil, Slenes percebe que, “nas 

regiões de grande lavoura no Rio de Janeiro e em São Paulo, e nas áreas agropecuárias 

mais dinâmicas do Sul de Minas Gerais, a escravidão na primeira metade do século XIX 

era quase literalmente “africana”. Recenseamentos da época indicam que “cerca de 80% 

dos cativos adultos (acima de 15 anos) nessas regiões provinham da África” (SLENES, 

1999, p. 142). Além disso, a maioria dos escravos que vieram para o atual Sudeste do 

Brasil, 

 
desde o final do século XVIII até 1850, veio de sociedades falantes de 
línguas bantu, principalmente da atual Angola e da região que a 
historiadora Mary Karash chama de “Congo-Norte” (a bacia do rio 
Congo/Zaire e a costa ao norte da desembocadura desse rio, até 
incluindo o atual Gabão) (SLENES, 1999, p.142-143). 

 

Entretanto não foram somente escravos do grupo banto que estiveram presentes 

na região sudeste do Brasil. Com a coibição do tráfico e, mais tarde, com o crescimento 

da produção cafeeira, desenvolveu-se o tráfico interno, com o qual muitos africanos de 

outros grupos étnicos vieram se juntar à maioria banta do sudeste brasileiro. 

Assim, embora a diáspora e o sistema escravocrata tenham forçosamente 

proporcionado o encontro de diversos grupos étnicos africanos, não podemos dizer que 

houve uma mistura generalizada, de tal forma que não permitisse a preservação da 

cultura original e sua relativa recriação no Brasil. 

Podemos, ainda hoje, observar as particularidades das culturas originais que 

vieram da África, quando são especificadas as “nações” do candomblé. Entretanto, é 

preciso deixar claro que as “nações” que hoje denominam as diversas modalidades do 

candomblé não têm mais um significado etnolínguístico, tampouco a conotação política 

dos primeiros terreiros baianos. Vivaldo da Costa Lima escreve sobre a transformação 

desse conceito que se tornou quase exclusivamente teológico:  

 
Nação passou a ser, [...] o padrão ideológico e ritual dos terreiros de 
candomblé da Bahia, estes sim fundados por africanos – angolas, 
congos, jejes, nagôs – sacerdotes e iniciados de seus antigos cultos, 
que souberam dar aos grupos que formaram a norma dos ritos e o 
corpo doutrinário que se vêm transmitindo através dos tempos e a 
mudança nos tempos (LIMA, 2003, p. 29). 

 
Mesmo assim, podemos perceber, na existência das diversas “nações” de 

candomblé, que estas identidades específicas nunca perderam sua importância. 



28 
 

 Mesmo com a modificação significativa do conceito de “nação” no candomblé, 

sabemos que, a princípio, “termos regionais como Angola e Mina assumiram uma 

crescente importância entre os escravos africanos. E seriam exatamente estas 

identidades regionais a construir a base das culturas que surgiram nas comunidades de 

escravos” (SWEET, 2007, p. 38), e que são designações ainda hoje preservadas nos 

candomblés.  

 

São Paulo – Breve esboço histórico  

 

A província de São Paulo só veio a apresentar significativa quantidade de negros 

com a implantação da cultura de cana-de-açúcar. Naquele momento, muita mão de obra 

escrava africana fora trazida para o oeste da província.17 

 O dinamismo da economia açucareira contribuiu para o crescimento 

populacional e para o enriquecimento de vários municípios da província, e proporcionou 

o desenvolvimento do sistema viário, mas a cidade de São Paulo ainda tinha um 

crescimento incipiente. Foi somente com a expansão da economia cafeeira, a chegada 

das locomotivas, devido à implantação da São Paulo Railway, e a imigração europeia 

que São Paulo passou por grandes transformações sociais e econômicas.   

A partir da segunda metade do século XIX, a população paulista tornou-se 

marcadamente negra, devido ao desenvolvimento da cultura do café na região de São 

Paulo e a consequente obtenção de mão-de-obra escrava para as lavouras. Em 1872, a 

população negra da cidade de São Paulo correspondia a quase 50% da população. O 

café também propiciou a formação de uma nova burguesia, a “aristocracia do café”, que 

se instalou na cidade de São Paulo. Ali, construíram-se palacetes e introduziram-se 

novos hábitos. Junto com a ascensão econômica dos barões do café, estabeleceu-se um 

comércio de luxo e de entretenimentos para dar conta das demandas desse grupo. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que o café trazia a riqueza e os ricos para a cidade, as 

tensões sociais também cresciam. Assim, conforme Dias:,  

                                                 
 17 Conforme Baeninger, o “ciclo do açúcar, sustentado pelo trabalho escravo, trouxe um contingente 
considerável dessa população para Campinas. Em 1836, mais da metade da sua população era composta 
de escravos, o que representava 5% da população escrava da Província, passando para quase 9% em 1874. 
(BAENINGER, 1992, p.11) 
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a multiplicação de mulheres pobres, escravas e forras sobrevivendo do 
artesanato caseiro e do pequeno comércio ambulante, faz parte da 
consolidação da economia escravista de exportação e do processo, 
concomitantemente, de concentração das propriedades e da renda 
(DIAS, 1984, p. 9). 

 
O comércio de rua retratava, em muitos aspectos, os mercados africanos. A 

prática do comércio, muito difundida entre as mulheres africanas, de certa forma era 

realizada em São Paulo. A presença da mulher negra em São Paulo, seja como líder 

religiosa ou comerciante nos mercados de rua, precede a abolição. Segundo Bernardo, 

“esse fato é em parte explicado pela alforria. Em outras palavras, a mulher foi alforriada 

antes e em maiores proporções do que os homens, pois eles eram considerados 

essenciais à produção” (BERNARDO, 1998, p. 23). 

Havia negras vindas do Daomé, Nigéria, Senegal, Congo, Angola e 

Moçambique, que eram portadoras das habilidades do comércio de rua e completavam 

seus orçamentos com quitandas e pequenas vendas realizadas à noite. Tanto o escambo 

quanto a troca de mercadorias por dinheiro eram práticas comuns. Entremeavam-se 

neste comércio ambulante, designado por Dias (DIAS, 1984) pelo termo “sincretismo 

urbano”, as quitandas de bugre e quitandas baianas.18  

Assim, devido ao comércio informal realizado entre escravos, era possível 

comprar alforrias, além de encomendar um enterro “religioso” para si ou para parentes 

próximos, o que era uma preocupação presente entre as mulheres negras. Os elementos 

religiosos africanos reorganizados na São Paulo do século XIX podem ser percebidos 

no comércio informal das mulheres negras, assim como na posição de destaque que elas 

ocupavam na sociedade de escravos e forros. Dias registra: “Este comércio além da 

funcionalidade econômica, tinha também um sentido social e religioso, estreitando os 

laços comunitários e chegando a relacionar-se com o próprio culto tribal aos ancestrais 

mortos” (DIAS, 1984, p. 116).  

                                                 
18 Sobre as iguarias de bugre, dias escreve que: “Na verdade, persistia o consumo de iguarias de bugre, 
estudadas por Sérgio Buarque de Holanda, que foram passando, a partir dos fins do século XVIII e 
primeiras décadas do século passado (XIX), por lento processo de africanização: nos tabuleiros e jacás de 
venda ambulante, conviviam as antigas broas de milho, bolos de fubá, pamonhas, curau, pinhão e cará 
cozido, com o cuscuz de bagre do Tietê, moquecas, pastéis de farinha de milho, pedaços de quibebe, 
amendoim torrado com pimenta cumari e sal, biscoitos de polvilho, de origem portuguesa e dos 
bandeirantes, com furrundum de cidra, pés de moleque...” (DIAS, 1984, p. 115). 
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Muitas mulheres adquiriram fama de curandeiras, razão pela qual foram 

perseguidas pelas autoridades, que as consideravam nocivas à manutenção da paz.  

Maria D’Aruanda e Mãe Conga foram conhecidas curandeiras que exemplificam o valor 

das escravas e forras no convívio social dos escravos e na preservação das tradições 

culturais africanas, que mesmo ressignificadas, resistiam ao desenraizamento cultural da 

diáspora. Assim, as reelaborações das tradições religiosas dos negros em São Paulo, 

principalmente dos rituais bantos, continuariam presentes na criação das religiões afro-

brasileiras. 

Quanto à distribuição da população negra no espaço da cidade, sabemos que os 

negros moravam, primeiramente, mais próximos ao centro, mas foram gradativamente 

expulsos para as áreas mais periféricas, ato que se justifica por uma política de 

higienização. São Paulo, na segunda metade do século XIX, era uma cidade constituída 

de chácaras que circundavam o núcleo central. As pontes faziam as interligações entre a 

periferia e o centro. 

Assim, os escravos e os forros, que constituíam a população mais pobre, 

formaram bairros negros, onde puderam melhor se organizar socioculturalmente. Foram 

dessas organizações que nasceram as Irmandades que preservaram as cerimônias 

fúnebres da “boa morte”, as capoeiras, os lundus19 e a tiririca20, entre outras 

manifestações em que a cultura negra aparece forte. Nesse contexto, surgiram também 

alguns grupos organizados ao redor de manifestações religiosas afro-brasileiras, com os 

espíritos, comidas cerimoniais e tudo o mais.21   

                                                 
19 De acordo com o Dicionário digital Aurélio, Lundu era uma espécie de dança de par solto, de origem 
africana, que teve seu esplendor no Brasil em fins do século XVIII e começo do século XIX.  
20 Tiririca era uma luta praticada pelos negros, lembrando a capoeira. 
21 Tanto é que Marques descreve um ritual fúnebre realizado pela Confraria de nossa Senhora do Rosário 
dos Homens de Preto, onde aparecem babalaô, Exu, Xangô, entre outros detalhes que não escapam às 
atuais religiões afro-brasileiras. “Os sepultamentos só se davam a horas mortas e com ritos de arrepiar. 
Babalaôs e babalorixás tomavam parte saliente nas solenidades. Exu devia estar presente. Xangô também. 
Mal alumiados por fachos crepitantes, lá carregavam o morto do interior da igrejinha para a beira da cova, 
ali mesmo ao pé do templo (quando os sepultamentos começaram a ser realizados fora da igreja). 
Sempre um dos mais entendidos puxava o “ponto” de candomblé e depois os outros, numa ladainha 
arrastada e lúgubre, se punham a cantar, saturnamente, ao ritmo sincopado e rouco das mãos-de-pilão que 
iam socando, socando o defunto – pan! pan! pan! – sobre o qual as mãos pretas atiravam, com gestos 
rápidos, grandes punhados de terra:. 
Zi Zóio, zi tanto zi viu...! Zi boca, zi tanto zi falo...! Zi crôpo, Zi tanto Trabaiô...! Zi perna, zi tanto Zi 
ando...! Zi costa, zi tanto zi panhô...! 
E assim eles iam cantando, cantando, e socando e cantando até cobrirem com terra fresca a sepultura do 
morto (...)  (MARQUES, 1966, p. 188-189). 
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A crença no mundo dos ancestrais é importante, e é o que dá sentido para que o 

enterro fosse pensado com antecedência, uma vez que uma alma bem encomendada não 

se transformaria em “alma penada”, e poderia, assim, encontrar-se com seus próximos 

no mundo dos ancestrais. Nesse sentido, as irmandades faziam seu papel, 

proporcionando aos seus membros serem enterrados no próprio solo da igreja, além de 

financiar enterros aos parentes de seus membros, comprar alforrias e atender doentes. 

Além da organização de irmandades, havia outras práticas religiosas dos negros 

em São Paulo. Lilia Schwarcz, ao estudar os jornais em São Paulo no final do século 

XIX, compilou notícias referentes a feiticeiros, “charlatões” ou enganadores, “tolos”, 

imorais ou criminosos. “A maioria absoluta desses casos envolvia negros e a ironia era 

cruel, já que a Província parecia simplesmente desconsiderar esses elementos e suas 

práticas” (SCHWARCZ, 2008, p.127).  

Uma notícia do jornal paulista Província de São Paulo (atual O Estado de S. 

Paulo), datada de 30 de setembro de 187922, chama atenção por relatar, ao que tudo 

indica, um processo iniciático que se passa na casa de uma mulher negra. Segue uma 

reprodução parcial da notícia: 

 

Desacata a realeza  
Na longa e por vezes tétrica história das monarchias não se encontra 
um facto, que possa de longe sequer ser comparado ao que hontem se 
deu nesta cidade ( ... ) Já não há preconceitos, já não há distincções, 
só há igualdade. O Sr. Possolo, segundo delegado de polícia, acaba de 
pôr em prática a sua ameaça terrível. Sua majestade a rainha 
mandingueira assignou hontem termo de bem viver na polícia. Uma 
rainha! Exclama o leitor. Uma rainha! Sim senhor! E não foi só a 
rainha, foram seus ministros. A rainha é Leopoldina Maria da 
Conceição, que também diz chamar-se Leopoldina Jacomo da Costa 
preta fula da nação Mina Gegi, 45 anos presumíveis. É a dona da casa 
e de todos os objetos nella encontrados como ministra do culto, 
denominada: Mãe de Santo Guhade Feliciona de Jesus tem como 
principal ajudante, casada com um pardo cocheiro do qual se acha 
separada há 23 annos. É denominada Vodance ... [segue descrição dos 
outros participantes, todos negros. O texto está repleto de ironias, 
como por exemplo...]. Estas mulheres como já se noticiou, tinham as 
cabeças raspadas (...) mostravam estar mal alimentadas. Com 
dificuldade pode-se obter na ocasião algumas respostas das mesmas, 
por isso que pareciam entorpecidas, além da influência presumível da 
superstição (Província de São Paulo, 30 de setembro de 1879). 
  

                                                 
22 Essa notícia aparece nos trabalhos de Schwarcz (2008); Silva (1995); Koguruma (2001). 
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Elementos descritos nesta notícia são encontrados no candomblé de origem 

sudanesa, e podem ser observados nos candomblés atuais. Assim, tudo indica que 

fossem ritos de candomblé na casa de Leopoldina. 

 Mesmo que as mulheres escravas tenham exercido importante papel na troca de 

“bens de prestígio” e no exercício de atividades mágico-religiosas, também havia 

homens que viviam da prática religiosa, chamada de curandeirismo nos autos da Justiça. 

Wissenbach registrou que, em uma apreensão realizada em São Paulo, em meados dos 

anos de 1860, dois negros, Saturnino de Oliveira Costa, africano, e Joaquim Antônio, 

congo/angola, praticavam a cura de doenças graves e até de uma simples dor de barriga.  

 
Segundo o depoimento das testemunhas o primeiro curava com 
banhos de ervas e bebidas feitas de aguardente e raízes; o segundo, 
por meio de cerimônias mais complexas, algumas delas descritas em 
detalhes, mistas de adivinhações, beberagens e rezas, entre as 
apreensões feitas enumeram-se os instrumentos dos feitiços: 
quantidade de raízes e ervas do mato, que os peritos não identificaram, 
peles e ossos de animais, cabelos de defunto, utensílios de ferro, 
moeda, chaves e panos (WISSENBACH, 1998, p. 139). 
 

Tanto o primeiro fato, de que negras pareciam iniciar novos adeptos, como este 

segundo, de que negros bantos curavam com elementos de suas tradições religiosas 

africanas, mostram como a população negra e mestiça da cidade procurou manter vivas 

suas tradições, mesmo em ambiente desfavorável. Para Bastide, as formas religiosas 

afro-brasileiras “foram perseguidas mais cedo em São Paulo do que nas zonas menos 

povoadas do sertão nordestino. O aumento rápido da população, a marcha para o oeste, 

o crescimento das cidades, acarretou uma reação da população branca” (BASTIDE, 

1996, p. 241).  

O aumento da população escrava e de libertos estimulava a repressão, e qualquer 

ritual comunitário afro-brasileiro invariavelmente exigia uma legislação.  Foi a partir do 

código penal republicano de 1890 que práticas qualificadas como feitiçaria, 

curandeirismo e espiritismo passaram a se enquadrar como crimes e se tornaram 

passíveis de penas (NEGRÃO, 1996). 

Conforme Dias, as autoridades  

 
dificultavam toda e qualquer festa de escravos, inclusive religiosas, 
como a de São Francisco, do Rosário, de São Benedito, organizadas 
pelas irmandades, exigindo requerimentos e licenças específicas. 
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Proibiam ajuntamentos e a realização de festas tradicionais como o 
entrudo ou a malhar o Judas (DIAS, 1984, p. 120). 

 

Percebi que, no final do século XIX, a intolerância contra as manifestações 

culturais afro-brasileiras acompanhou as transformações urbanas da cidade. Para as 

elites, a presença das populações de negros cativos e forros no centro da cidade assumia 

a conotação de agitação.  

Segundo a análise de Koguruma: 

 
Tratava-se de um confronto entre a “civilização” e a “barbárie”, isto é, 
de uma multiplicidade de tensões e conflitos entre os “ilustrados” e 
“refinados” membros das elites dominantes, sincronizados com o 
processo da burguesia d’além mar, e uma enorme massa de gente 
“ignorante” e “mestiça”. Os ex-escravos, mulatos, brancos nacionais, 
caipiras, imigrantes empobrecidos, pedintes, bêbados, prostitutas, 
indigentes, enfim, os pobres, que lutavam por sua sobrevivência nas 
fímbrias do sistema. “Selvagens” e “atrasados” porque não 
enquadrados aos padrões do universo de valores burgueses, à visão de 
mundo das elites dominantes (KOGURUMA, 2001, p. 76). 

 
A coerção às manifestações culturais afro-brasileiras relacionava-se com o 

crescimento desordenado de São Paulo. As grandes transformações da cidade vieram 

acompanhadas pela ideia de disciplinar e controlar a população, que se tornava muito 

diversificada. A política migratória do Estado brasileiro trouxe muitos imigrantes 

europeus, de modo que, num curto espaço de tempo, a cidade teve um grande 

crescimento demográfico.   

 

O candomblé em São Paulo  

 

Com a abolição da escravatura e as sucessivas crises da economia do café, 

negros e imigrantes, mais precisamente os italianos, encontram-se em São Paulo. No 

período entre o final do século XIX e o começo do século XX, a cidade começava a se 

industrializar e anunciava a modernidade com “escolas, infraestrutura básica, meios de 

comunicação, jardins, faculdades, um atrativo. Nesta trama, os afro-descendentes e os 

italianos encontraram-se e confrontaram-se, tornando-se interlocutores nessa cidade” 

(BERNARDO, 1998, p. 29).  

A política que defendia a intensa imigração estrangeira subsidiada tinha como 

objetivo sobrecarregar o mercado de trabalho, aumentando a competição entre os 
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trabalhadores. Consequentemente, o custo da mão-de-obra era barateado. Nessa disputa, 

o negro saiu perdendo para o imigrante, que foi o preferido (BERNARDO, 1998). 

Rosangela Borges, ao estudar as cerimônias da igreja de nossa Senhora de 

Achiropita, no bairro do Bixiga, escreve que os italianos alugavam os porões de suas 

casas para os negros. Na verdade, os italianos construíam casas com dois andares e um 

porão. No andar de cima, morava a família do dono; o andar de baixo era alugado, e no 

porão, que também era locado, residiam os negros. Quando o italiano conseguia 

melhorar de vida, logo saía para um bairro melhor (BORGES, 2001). 

O movimento migratório internacional, segundo Beaninger, “desempenhou 

papel de grande importância nesse processo de urbanização, alterando, em muitos casos, 

o comportamento demográfico, o perfil populacional e econômico e as formas de 

inserção dos municípios na divisão social do trabalho” (BEANINGER, 1992, p. 48). 

Nos primeiros anos do século XX, o estado de São Paulo apresentava um 

considerável crescimento econômico e populacional. Havia uma preocupação do 

governo com os trabalhos necessários de infraestrutura (por exemplo, água, esgoto, 

iluminação) e/ou de serviços urbanos (por exemplo, de transporte, de educação, de 

saúde) que passaram a ter prioridade na capital e em diversos centros do interior.  

Conforme Beaninger, essa dinâmica urbanizadora reforçou São Paulo como polo 

de atração das atividades econômicas, de tal forma que, em 1900, “a capital já 

apresentava 10% da população Paulista” (BEANINGER, 1992, p. 37). Já “na primeira 

década do século XX, o Estado respondia por mais de 13% da população brasileira e já 

detinha 15% da produção industrial do país” (BEANINGER, 1992, p. 37).  

Evolução da População23 
Estado de São Paulo, Capital – 1900-1934 

 
 Estado de São Paulo Capital 

Ano População total Tx. de cresc. a.a. 
(%) 

População total Tx. de cresc. a.a. 
(%) 

1900 2.225.968  224.654  
1918 (*) 42.486.777 3,66 (*) 523.196 4,81 
1920 4.565.059 3,66 574.724 4,81 
1934 6.257.341 2,28 1.007.955 4,09 

 

                                                 
23 Fonte: 1900 -1918 para o Estado de São Paulo e Capital: Fundação SEADE, Arquivo Demográfico. 
1900 – IBGE, Censo Demográfico 1934 – IBGE, Censo Escolar do Estado de São Paulo. 
(*) População interpolada entre 1900 -1920. 
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As práticas religiosas dos negros e mestiços, frequentadas por diversos setores 

da população paulistana no final do século XIX e nos primeiros anos do século XX, 

deram subsídios para a instalação e estabilização da umbanda em São Paulo.24 A partir 

de 1929, a umbanda já aparecia nos noticiários dos jornais, representada por entidades 

organizadas, e, segundo Negrão, sob o “disfarce” de nomes espíritas e de Jesus Cristo.  

A repressão às práticas mágico-religiosas, que no final do século XIX era forte, 

continuou após 1930. “Mais do que isso se tornou mais intensa e, no caso dos cultos 

afro-brasileiros tornou-se mais específica” (NEGRÃO, 1996, p. 69). No Estado Novo, a 

repressão no campo religioso foi, em todo o Brasil, mais voltada às religiões afro-

brasileiras.  

O kardecismo deixou de pertencer ao rol dos cultos criminalizados, e as religiões 

afro-brasileiras passaram a ser explicitamente criminalizadas. O “baixo espiritismo”, 

como eram qualificadas as religiões afro-brasileiras, frequentado pelos negros e os mais 

pobres, se contrapôs ao kardecismo, considerado como “alto espiritismo”, que, embora 

enfrentasse resistência da Igreja Católica, tornou-se uma religião respeitável, 

frequentada por uma classe média branca e cristã.  

 
Enquanto o “alto Espiritismo” dava passos firmes e seguros no sentido 
de sua completa legitimação, sob o rótulo de “falso”, “suposto” ou 
“baixo” Espiritismo estavam agrupados os cultos de raízes africanas – 
as macumbas, os canjerês e os candomblés citados pelos repórteres – 
cultivados por negros, mulatos e mesmo brancos de classes 
subalternas, objetos de intensa repressão (NEGRÃO, 1996, p.73). 
 

A campanha contra as religiões afro-brasileiras foi, segundo Negrão, muito 

intensa entre 1936 e 194025. A partir de 1940, a repressão continuou, embora os 

                                                 
24 Koguruma escreve: “Em uma denúncia registrada na 5a Delegacia de Polícia de São Paulo acerca das 
atividades de um Manoel de tal, que se dedicava a promover “operações supersticiosas” em sua 
residência, pode-se notar que nos rituais ali realizados havia a presença significativa de componentes que 
transcendiam a simples “magia individualizada”, tal como as práticas mágico-religiosas dos curandeiros 
paulistanos foram classificadas por Roger Bastide, em seu estudo sobre a macumba paulista” 
(KOGURUMA, 2001, p. 274). 
Manoel se dizia discípulo do Ganga Muquiche, que se achava em Pindamonhangaba. Era auxiliado por 
sua esposa, por Gabriela de tal, por um preto de nome Severino, Benedita Ramalho e um velho de nome 
Albano que era tido como chefe. Organizavam a cerimônia com velas acesas numa mesa ou no chão, 
utilizavam do símbolo da cruz, cachaça, pólvora e rosários. Rezavam preces incompreensíveis numa 
“mesa” composta por diversas pessoas. 
Na análise de Koguruma, “as reuniões realizadas na residência de Manoel eram uma forma de culto 
aproximada da “Cabula”, em que os significados  e sentidos estavam orientados para vertentes 
culturais das tradições afro-brasileiras” (KOGURUMA, 2001, p. 281). 

 
25 No período de 1929 a 1944, os registros jornalísticos mostraram, segundo Negrão, que : “Das 86 
notícias conseguidas para o período, 79 são policiais, envolvendo atividades repressivas, prisões de pais-
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noticiários não mais se ativessem aos “macumbeiros”, talvez pelo maior interesse por 

notícias sobre a Segunda Grande Guerra. Na década de 1950, a umbanda, que surgira 

em 1920 no do Rio de Janeiro, tomou força em São Paulo, onde encontrou terreno fértil 

e propício para seu crescimento. 

Esse crescimento atrelava-se a um novo plano de desenvolvimento que se 

chamou de “industrialização pesada”. Beaninger escreve que “esse período 

caracterizou-se pelo significativo aumento da concentração da indústria, particularmente 

em novos setores de bens duráveis e de capital, na Região Metropolitana de São Paulo. 

Neste contexto a capital continuava a ser o grande polo de atração populacional” 

(BEANINGER, 1992, p. 62). 

A cidade de São Paulo, nos anos de 1950, contava com 3,5 milhões de 

habitantes, e desenvolvera um dinamismo econômico que, impulsionado pelo 

crescimento do setor industrial, atraía correntes migratórias principalmente do Nordeste. 

A migração inter-regional foi, em grande parte, responsável pelo aumento da população. 

Era o momento em que o Brasil se modernizava e o parque industrial de São Paulo 

estava em plena expansão. Foi uma época em que “a adesão, a filiação, as crenças e as 

práticas religiosas tornam-se uma questão de opção pessoal consciente, voluntária e 

deliberada. Fenômeno que contribuiu para legitimar e dinamizar o trânsito religioso no 

país” (MARIANO, 2011, p. 247). 

O trânsito religioso proporcionou mudanças no quadro das religiões brasileiras. 

O Brasil deixou de ser um país unicamente católico, pois a concorrência religiosa 

acarretou o crescimento dos pentecostais e dos umbandistas, nas classes populares, e 

dos espíritas, nas classes médias.26 No campo competitivo das religiões, a Igreja 

                                                                                                                                               
de-santo, ou curandeiros e de seus adeptos ou cliente, apreensão de objetos rituais ou de remédios 
populares, instalação de inquéritos ou de processos.(...) 63 registros ou 73,2% do total, referiam-se 
claramente a práticas ou cultos de raiz africana(...) ( Negrão,1996, p. 71) 
26 A concorrência religiosa no Brasil se acirra a partir dos anos 1980.  A Igreja católica através dos 
carismáticos procura enfrentar a expansão pentecostal. A televisão entra nesta disputa, e a Igreja católica 
expande o numero de canais televisivos vinculados a ela, para enfrentar a supremacia pentecostal nos 
meios de comunicação.  
Ao mesmo tempo, os evangélicos, encabeçados pelos pentecostais, entram para a política. Mariano 
escreve: “Os pentecostais abandonaram sua tradicional auto-exclusão da política partidária, justificando 
seu inusitado ativismo político – antes proibitivo, porque tido como mundano e diabólico – com a 
alegação de que urgia defender seus interesses institucionais e seus valores morais contra seus adversários 
católicos, homossexuais, “macumbeiros” e feministas na elaboração da carta magna.” A partir daí, sob o 
lema de ‘irmão vota em irmão’, “[...] mais que duplicaram o tamanho de sua bancada parlamentar – 
alcançando a cifra de 71 deputados federais e três senadores na eleição de 2010. Promoveram, além disso, 
a confessionalização da política partidária (Machado, 2006) e até criaram partidos próprios, como o 
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Católica criou o Secretariado Nacional para a Defesa da Fé, que operaria contra as 

“falsas religiões e as falsas ideias” com o intuito de frear a imoralidade. Ao mesmo 

tempo, o pentecostalismo questionava a hegemonia do catolicismo em relação ao Estado 

e à nacionalidade brasileira.  

Isso rompeu, segundo Mariano, 

 
com o modelo hegemônico de relação inter-religiosa que prevaleceu 
no país até meados do século XX: o sincrético hierárquico. Esse 
modelo combinava uma “relação [de pertença religiosa] não-exclusiva 
com a aceitação da hegemonia institucional católica”, que tolerava as 
demais como satélites ao seu redor, nos termos de Paul Freston.(1993, 
p.6)  O modelo pluralista difere radicalmente do sincrético 
hierárquico, por ser composto de “várias opções em pugna” e ter como 
motor a disputa por mercado. (MARIANO, 2011, p. 248).  

 

Na disputa pelo mercado de bens simbólicos, a umbanda procurava se firmar na 

cidade, e passou a se organizar em federações e associações contra a perseguição 

policial, da Igreja Católica e os noticiários pejorativos dos jornais. A partir de 1964, as 

festas umbandistas passaram a ser incluídas nos calendários turísticos regionais 

(NEGRÃO, 1996), demonstrando certo arrefecimento das forças contrárias à sua 

instituição. 

Foi também em meados da década de 1960 e início de 1970, num contexto social 

em que a dinâmica capitalista coordenava as relações sociais, que surgiram os “novos” 

candomblés em São Paulo. O candomblé chega a uma São Paulo dinâmica, onde as 

diferenças sociais ficam, a cada dia, mais exacerbadas, as favelas se formam 

rapidamente e a cidade cresce a caminho de uma megalópole moderna (PRANDI, 

1991). 

Os candomblés de nação angola, que são objetos deste estudo, também aparecem 

em São Paulo neste contexto social. Vêm com um contingente de migrantes que chega à 

Capital, advindos de outros estados, principalmente da região Nordeste, e fluxos 

expressivos de migrantes internos provenientes da área rural.27 Pais e mães de santo, em 

                                                                                                                                               
Partido Republicano Brasileiro (PRB), comandado pela Igreja Universal do Reino de Deus.” MARIANO, 
2011, p. 238-258.  
27Baeninger afirma: “Segundo Martine e Camargo (1984), o cenário da distribuição espacial da população 
brasileira a partir dos anos 60 foi movido por forças centrífugas, com a expansão populacional 
(migrações inter-regionais) rumo às áreas de fronteiras, e por forças centrípetas, com a migração rural-



38 
 

sua maioria, nordestinos, alguns cariocas e outros do interior paulista, deslocaram-se à 

metrópole, atraídos pelas crescentes possibilidades de trabalhos que surgem com a 

instalação de novos espaços e setores da economia. 

O candomblé angola é formado em São Paulo de diversas maneiras. Nesta 

pesquisa, Joãozinho da Gomeia aparece como o fundador de uma grande família angola, 

por meio de iniciações de sacerdotes da umbanda paulista e de nordestinos que chegam 

já iniciados. Neste último caso, encontramos, por exemplo, mãe Manudê, mãe 

Caçulinha e pai Gitadê, que trouxe a Gomeia do Rio de Janeiro para São Paulo. Muitos 

dos que foram iniciados na nação angola, transitaram posteriormente para outras nações, 

principalmente a nação queto, mas existem os que ainda persistem como angoleiros. 

Mãe Manudê28, nordestina, foi uma importante disseminadora do candomblé 

angola que se instaurava em São Paulo nos anos de 1960. Esta mãe de santo, hoje 

falecida, teve o primeiro terreiro de angola registrado em cartório em São Paulo, em 

1965. Outros terreiros foram formados mais tarde, nos anos de 1970, saindo muitas 

vezes das casas matrizes, acompanhando o enraizamento do candomblé na metrópole.29 

 Os terreiros de nação angola caminharam até o século XXI, passando por 

transformações e arranjos que resultaram da relação com a cidade e com o outro. O 

passado, embora esteja presente em muitos aspectos, há de ser visto com novos 

significados. As novas relações construíram novas fronteiras e novos alicerces que se 

tornaram a base para um novo candomblé, que permanece angola. 

                                                                                                                                               
urbana em direção às grandes cidades do Sudeste, particularmente para a Região Metropolitana de São 
Paulo.” (BAENINGER, 2005).  
28 Mãe Manudê cedeu-me uma entrevista em 22 de agosto de 2000. 
29 A formação do candomblé angola em São Paulo obedece a cinco possibilidades, as mesmas descritas 
por Prandi: “(...) (1) através de pais-de-santo que vêm do Rio e da Bahia para iniciarem filhos aqui; (2) 
quando umbandistas vão ao Rio e à Bahia para lá se iniciarem no candomblé; (3) nos casos em que um 
pai ou mãe-de-santo migra para São Paulo já iniciado em seu Estado de origem e abre terreiros de 
candomblé; (4)  na situação em que o migrante já vem “feito” no candomblé, mas começa sua carreira 
religiosa em São Paulo abrindo casa de umbanda, para mais tarde tocar candomblé e abandonar a 
umbanda; (5) e, finalmente, através de filhos que já são iniciados em São Paulo por mães e pais-de-santo 
também iniciados em São Paulo” (PRANDI, 1991, p. 93). 
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CAPÍTULO II  

 

Candomblé angola em São Paulo – repensando as identidades 

 

No final do século XX e começo do XXI, tomam força entre o povo do santo do 

candomblé angola de São Paulo questões e procuras diversas: sobre a legitimidade desta 

nação e sua originalidade, sobre o que cada um entende por tradição, propostas de 

descolamento de elementos religiosos de origem nagô dos ritos angola e a valorização 

de sua autoestima baseada na afirmação de uma identidade étnica “banta”. Essas 

questões vão emergindo entre as lideranças, e rapidamente “contagiam” aqueles que 

estão nas escalas hierárquicas inferiores.. 

Sobre esses assuntos, são elaboradas propostas por parte de alguns líderes que 

podem significar um corte em relação a um conjunto de valores e expectativas já 

estabelecidos e que podem resultar numa nova conjuntura. Assim, ao mesmo tempo em 

que esta proposta tem adesão de parte da comunidade do candomblé angola paulista, de 

outra maneira há contestações, situando o candomblé angola num campo instável e de 

conflito.   

No começo dos anos de 2000,30 uma liderança religiosa do candomblé angola de 

São Paulo cedeu-me um depoimento que explicitava, segundo seu ponto de vista, o que 

o importunava na nação angola naquele momento. 

 
Essas coisas banto na questão religiosa me incomodam, porque no 
Brasil só se dá visibilidade à tradição de orixá. Isso sempre me 
incomodou e eu pensava: porque os bantos não têm uma identidade 
religiosa? E qual a forma de buscar essa identidade religiosa? As 
denominações das identidades dos seus deuses, as lendas das 
entidades, a língua desse patrimônio religioso e cultural. 
Principalmente as saudações, onde o fiel pode dignamente invocar as 
suas entidades e seus deuses. Incomodava mais ainda quando eu ia a 
um terreiro de candomblé e lá estava cantando Roxi mokumbo, 

                                                 
30 Em 3 de outubro de 2003, foi realizado no auditório da Biblioteca Mário de Andrade o primeiro 
ECOBANTO – Encontro de tradições bantas no Brasil, que trazia como proposta de discussão: “quem 
somos, de onde viemos e o que queremos.” As lutas históricas e resistências de raízes de candomblé de 
influência banta que migraram para o sudeste do Brasil:  Tombensi, Goméia, Bate-folha, Tumba Junsara, 
Angolão Paquetã, Viva Deus, Manadewí e outros grupos. 
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Matamba, Kaiango ou Mutalambo31 e gritando saudações de outras 
culturas afro-religiosas. Eu ficava preocupado com isso. Daí, esse 
incômodo nos fez passarmos a buscar forma de como fazer um projeto 
que pudesse revitalizar a cultura banta no Brasil. Começando por São 
Paulo. E aí começaram as discussões em algumas casas, aqui, no Rio 
de Janeiro, na própria Bahia, com a minha família de santo. 
Comecei a desenhar de como seria esse processo. O primeiro foi em 
2003 quando construímos o primeiro ECOBANTO...  
As pessoas manifestaram o interesse em estar tentando. E o primeiro 
passo foi discutir a migração das raízes de candomblé angola do 
Nordeste do Brasil. A exemplo o próprio Tumbenci, o Viva Deus, o 
Tumbajunsara, Manadeuí, a Nanã de Aracaju e tantas outras variantes 
do candomblé de angola. Como se deu esse processo e como se dá até 
hoje. (Tata Katuvanjesi) 
 

A princípio, o pai de santo demonstra um pesar, devido à desatenção dos estudos 

acadêmicos, da mídia e da literatura em relação ao candomblé angola e suas divindades, 

deixando claro que houve uma escolha que resultou na soberania nagô. Em seguida, 

questiona se o banto não tem uma identidade, e se a tem, onde encontrá-la. Estas 

questões explicitam a “crise de identidade” que está acontecendo com a nação angola 

paulista, pois no folheto do congresso está a pergunta: “Quem somos, de onde viemos e 

o que queremos?” 

 Sobre a questão da procura da identidade, Hall cita a observação de Kobena 

Mercer: “a identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo 

que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da 

incerteza” (MERCER, 1990, p. 43 apud HALL, 2004, p. 9). Assim, a identidade dos 

adeptos do candomblé angola em São Paulo, que parecia unificada e previsível, tornou-

se incerta e questionável. Se a princípio iniciar-se no candomblé angola era 

suficientemente apropriado para um adepto da umbanda paulista ascender na hierarquia 

religiosa afro-brasileira, atualmente assumir a identidade de angoleiro, em muitos casos, 

passou a exigir esclarecimentos sobre rituais, mitos e cosmovisão que sejam próprios da 

nação. 

 Muitos adeptos não mais se contentam com a estruturação dos rituais do 

candomblé angola baseada em explicações concernentes à mitologia da nação queto. É 

devido ao conhecimento da formação do candomblé por diferentes grupos africanos, 

dentre eles os bantos e os sudaneses, que os questionamentos sobre o sincretismo entre 

                                                 
31 Roxi mokumbo, Matamba, Mutalambo são nomes de inquices cultuados no candomblé angola que são 
respectivamente associados aos orixás da nação queto: Ogum, Iansã, e Oxossi. Por sua vez, Kaiango está 
relacionado ao fogo das profundezas da terra e no caso parece que o pai de santo se referia ao inquice, que 
tem relação com o Orixá Omolu. Entretanto, kaiangô também aparece relacionado ao inquice Matamba. 
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as nações sugem. Afinal, o que significa pertencer ao candomblé angola? Qual sua 

origem? Quais são suas especificações? 

Na procura por respostas a essas perguntas, o processo de interação dos adeptos 

com redes nacionais e transnacionais de comunicação adquire importância, pois é 

principalmente por meio de pesquisas e da participação em grupos de discussão 

presentes na internet que se elabora o conhecimento. Assim, o candomblé angola de São 

Paulo, por intermédio das  novas tecnologias que dissolvem a barreira do tempo e do 

espaço, remodela suas práticas tradicionais.  

Em uma cultura de tradição oral, como a do candomblé, é por intermédio do 

incansável ato de presenciar que se faz o aprendizado. Nas palavras de Guiddens,  numa 

cultura tradicional, “o passado é honrado e os símbolos valorizados porque contêm e 

perpetuam a experiência de gerações” (GUIDDENS, 1991, p. 44). O candomblé 

atualmente praticado na metrópole paulista, mesmo que seja considerado ainda uma 

cultura oral, a mais tradicional de todas, talvez não possa mais ser considerado como tal. 

A introdução da escrita e das tecnologias nos terreiros, assim como a internet fora deles, 

utilizada por adeptos em suas pesquisas, traz informações para dentro e modifica a 

tradição.  

O candomblé da metrópole, não fica alheio ao modo de viver “fast”, no qual a 

internet e os meios de comunicações se impõem como padrão na cultura, que quanto 

mais é entronizado na vida moderna, mais se torna uma mercadoria implacável. Parece 

que não há maneira de sobreviver para aqueles que não propagarem suas ideias na 

velocidade exigida pela modernidade.  

A coexistência da tradição oral e das novas tecnologias parece contraditória. 

Entretanto, Cancline argumenta: 

 
A coexistência desses usos contraditórios revela que as interações das 
tecnologias com a cultura anterior as tornam parte de um processo 
muito maior do que aquele que elas desencadearam ou manejam. Uma 
dessas transformações de longa data, que a intervenção tecnológica 
torna mais patente, é a reorganização dos vínculos entre grupos e 
sistemas simbólicos (...) (CANCLINE, 2008, p. 309). 

 
Assim, se, por um lado, a “modernidade” acelerou os tempos e reduziu as 

distâncias, gerando uma padronização que cada vez mais se universaliza, por outro lado, 

a popularização da tecnologia gerou uma democratização de novas linguagens, que 
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foram introduzidas em muitas camadas da sociedade, inclusive no candomblé de São 

Paulo. 

Se na tradição a balança do tempo pesa mais no lado do passado do que no do 

futuro, na perspectiva pós-moderna dos terreiros paulistas, a introdução da escrita 

expande “o nível de distanciamento tempo-espaço e cria uma perspectiva de passado, 

presente e futuro onde a apropriação reflexiva do conhecimento pode ser destacada da 

tradição designada” (GUIDDENS, 1991, p. 45). 

Assim, antes, um filho de santo, para aprender, devia esperar anos até que 

alcançasse a senioridade suficiente ou a boa vontade dos mais velhos para ensinar. Hoje, 

dispõe de sites de discussão e de pesquisa, nos quais há trocas de informações, não só 

dentro do Brasil, mas no mundo inteiro. O filho de santo, por exemplo, pode se conectar 

com movimentos africanos, como os que estão aparecendo hoje em Angola, sobre a 

valorização das culturas tradicionais, e trocar informações com essas pessoas que estão 

do outro lado do mundo.  

Ao mesmo tempo, a internet facilita a importação e disponibiliza livros e artigos, 

que, no caso, são estudos sobre as culturas bantas. Se essas obras estão escritas em 

inglês, os sacerdotes mandam traduzi-las. Por meio disso, reinterpretam e recriam a 

tradição, a qual, mesmo resistindo a mudanças, não é estática, mas está sempre sendo 

reinventada. Entretanto, é a partir do eixo temporal da continuidade que as mudanças se 

dão, revelando que as permanências e rupturas estão dialeticamente unidas. 

Na conversa com os sacerdotes pesquisados, notei que, de uma forma direta ou 

por intermédio de seus filhos de santo, eles se utilizam da internet para fazer pesquisas, 

para estarem inseridos numa rede de relações e para divulgarem alguns achados sobre as 

religiões de certos grupos bantos. Mas, eles também tinham reservas ao uso desses 

meios de comunicação. A esse respeito, mãe Kayandewá afirmou:  

 
Hoje vamos ter filhos da Internet. Hoje se ensina a tirar ebó32 na 
internet. O sujeito aprende a tirar ebó na Internet, mas que mão 
sagrada está tirando este ebó? Qual o tom da fala? Qual o preceito da 
pessoa antes de tirar este ebó? 

 

Também mãe Caçulinha me contou, com ar assombrado e de surpresa: 

 

                                                 
32 Ebó é oferenda ou sacrifício votivo a um orixá. 
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Antigamente eles (os velhos sacerdotes) não davam a dijina para 
gente, nem contavam os caminhos. Agora tudo é aberto. Aonde se viu 
naquele tempo uma abiã olhar fazer um jogo de búzios? Agora... aí na 
rua eles jogam búzios fechado... minha filha. Eu conheço um rapaz 
que ele joga búzios e ele aprendeu pela internet... E joga. E nunca foi 
do santo, nem fez o santo. Até um palito de fósforo ele pode jogar. Se 
você sabe envolver uma pessoa, envolve. 
 

Entretanto, essas críticas não se devem ao uso da internet por adeptos do 

candomblé, mas pela maneira como se constroem os sentidos das tecnologias, pois se a 

internet é utilizada para divulgar o candomblé não há problemas, mas não se pode, 

segundo essa mãe de santo, tornar público o que faz parte do segredo e da tradição.  

Dessa maneira, a escrita e as gravações podem ajudar no processo de aprendizado, mas 

também podem causar desconforto para a tradição do candomblé. 

Tata Tawá relata sua experiência com a escrita, o computador, a gravação e a 

preservação da tradição do candomblé: 

 
Nós fizemos um grupo, como toda a semana não tem muzenza... 
formou-se um grupo... Sentei no computador escrevi parte por parte, 
fui no cd e coloquei as maiangas33 da primeira até a ultima. Eu disse: 
Você é feito, você tem um caderno e está aqui. O que aconteceu? Um 
sujeito desse grupo achou que isso era para jogar fora. O que ele fez... 
ele pegou uma cópia disso aí e vazou isso para um abiã que era um 
sujeito de queto. Veja bem, o que um sujeito de queto vai fazer com 
isso? 
 

Neste caso, a revelação das rezas sagradas pela tecnologia ultrapassa as 

fronteiras da tradição, registra na escrita a fala, e grava num disco compacto a 

musicalidade das rezas. Contudo, o segredo que deveria estar guardado apenas na 

memória das pessoas fica disponível, tanto na escrita quanto nos meios tecnológicos 

modernos. Isso mostra como se deu a desterritorialização social da informação, que 

ficava anteriormente somente entre os adeptos de um mesmo terreiro e de uma mesma 

família, para ser realocada em um espaço mais amplo no mercado de bens simbólicos. 

Prandi escreve que: 

 
O candomblé é uma religião de sacerdotes. Não se pode ser do santo, 
fazer parte da religião, sem passar pela investidura ministerial. A 
forma de estabelecer este pacto é iniciática, esotérica, um longo 
caminho de segredos a percorrer pelas mãos da mãe ou do pai-de-
santo (PRANDI, 1991, p. 162). 

 
 

                                                 
33 Maiangas: Rezas realizadas nos banhos lustrais durante a iniciação no candomblé angola. 
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Assim, “são todos esses segredos e mistérios, os preceitos, o que o povo-de-

santo chama de “fundamentos”, cujo “conhecimento” faz a glória e o poder de um pai-

de-santo” (PRANDI, 1991, p. 162), que estão em risco devido à penetração de 

informações obtidas por meio dos meios de comunicação e tecnologias modernas.  

 Nas declarações dos pais e mães de santo, percebe-se que os fundamentos são 

próprios de uma linhagem ou de uma família de santo, os quais, segundo aqueles que os 

detêm em “segredo”, não devem ser reproduzidos por outros terreiros que não tiverem a 

mesma raiz. Desta forma, a crítica à utilização da internet, bem como das novas 

tecnologias, vincula-se à descentralização do poder dos pais e mães de santo e também 

ao processo de hibridação que envolve obliquamente as interações sociais. 

O candomblé da metrópole, inserido na pós-modernidade, cuja dinâmica é 

marcada pela fragmentação das identidades e por processos de hibridação cultural, não 

tem como manter o adepto preso somente na tradição mais fechada, de dentro dos 

terreiros e dominada pelos mais velhos. As práticas sociais, assim como as religiosas do 

candomblé da metrópole, devido à reflexibilidade da vida moderna, como chamou 

Guiddens, “são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada 

sobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter” 

(GUIDDENS, 1991, p. 45). 

Pai Kaobakecy fala:  

 
Não é só angola que muda. Eu acho que a globalização trouxe coisas 
novas, eles se adaptaram a isso. Antigamente não se viam africanos no 
Brasil, alí da África, de Oyó, povo iorubá. Eles trouxeram o culto aos 
orixás. Tanto que se formou uma nova religião. Hoje tem angola, tem 
keto, tem umbanda e tem culto ao orixá. Os pais de santo se iniciam 
em Ifá, os próprios daqui. Se tornam babalaô. Lá na África são trinta 
anos para se conseguir isso e aqui fazem um supletivo... um supletivo, 
e acabam fazendo como se faz na África. Mas, tem muita gente que 
não aceita isso. 
 

As palavras do pai de santo refletem os processos globalizantes, em que 

“compressões espaços-temporais, impulsionadas pelas novas tecnologias, afrouxam os 

laços entre cultura e lugar” (HALL, 2004, p. 36), e como eles são desterritorializantes 

em seus efeitos. A religião tradicional africana dos orixás que chegou a São Paulo com 

os africanos iorubas, nos anos de 1970, introduziu o culto de Ifá através de iniciações 
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rápidas, que não duram mais de quatro dias. O processo iniciático no culto de Ifá34 na 

África necessitaria do neófito muitos anos de envolvimento para se tornar um sacerdote 

de Ifá, mas em São Paulo esse processo é rápido, armazenado e aprendido em apostilas 

e livros,35 que circulam entre os adeptos, traduzidos, fotocopiados ou gravados em CD.  

Retomando o depoimento do pai de santo que se pergunta: “Por que os bantos 

não têm uma identidade religiosa? E qual a forma de buscar essa identidade religiosa?”, 

percebemos, neste caso, que existe uma identidade africana, banta, que é reconhecida 

neste momento, além da identidade brasileira do candomblé angola. A própria 

designação afro-brasileira para o candomblé denota a “variabilidade de regimes de 

pertenças” que desafiam “mais uma vez o pensamento binário a qualquer tentativa de 

ordenar o mundo em identidades puras e oposições simples. É necessário registrar 

aquilo que, nos entrecruzamentos, permanece diferente” (CANCLINI, 2008, p. 

XXXIII). 

Canclini também chama a atenção para os processos de “hibridação restrita”, nos 

quais há a apropriação de “elementos de várias culturas, mas isto não significa que as 

aceitemos indiscriminadamente.” (CANCLINI, XXXIII, 2008). No nosso caso, o 

candomblé de nação angola paulista pode aceitar o caboclo, a presença do santo católico 

e até a mitologia nagô, mas pode não aceitar, por exemplo, a mistura dos nomes dos 

inquices com os dos orixás, as rezas em queto em seus ritos, entre outros. Essas 

misturas e o reconhecimento pelos estudos de que a nação angola tem uma origem 

africana mais nebulosa são o que, principalmente, confere a esta angola o título de um 

candomblé de segunda categoria. 

No movimento dialético entre permanências e rupturas no candomblé angola 

paulista, são identificáveis duas vertentes que estão prevalecendo, segundo o que foi 

revelado durante as entrevistas, pelos pais e mães de santo que participaram da 

pesquisa. A primeira das posturas está fundada na crença de que a nação angola 

necessita buscar sua origem africana para preencher as lacunas que resultaram da 

diáspora. Há, neste caso, uma tentativa de restaurar identidades passadas e o perigo de 

                                                 
34 Conforme Bascom, “Ifá é um sistema de adivinhação baseado em 16 figuras (odu) básicas e 256 
derivadas, obtidas ou pela manipulação de dezesseis caroços de dendezeiro (ikin) ou pelo arremesso de 
uma corrente (opele) de oito metades externas de uma semente. O culto de Ifá como o Deus da 
adivinhação requer cerimônias, sacrifícios, tabus, parafernália, tambores, músicas, preces, iniciação, e 
outros elementos rituais, compatíveis a outros cultos Iorubas (...)” (Bascom, 1991, p. 3) [Tradução livre]. 
35 Entre esses livros, os mais populares são Sixteen Cowries e Ifa Divination de William Bascom, e os 
diversos volumes do IFISM, The Complete Work of Orunmila, escritos por C. Osamaro IBIE.  
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cair na ortodoxia religiosa e na ideologia da pureza ao se propor uma proximidade com 

tradições religiosas bantas. A segunda atitude é verificada em outros terreiros que não 

aceitam as mudanças propostas devido ao encontro com tradições religiosas bantas e 

procuram permanecer na nação angola criada no Brasil, como resultado dos processos 

de hibridação. 

Assim, para entender a gênese do presente, partirei da atual proposta de 

revitalização do passado longínquo africano, para depois examinar as resistências a 

estas mudanças, a fim de esclarecer o processo em curso. 

 
Rupturas 

 

Percebi que, no caso da proposta de ruptura com a estrutura brasileira da nação 

angola, o retorno ao passado torna-se preponderante. Esse retorno tanto pode ter a 

finalidade de assumir uma posição crítica a fim de que seja superada a conjuntura 

precedente, quanto de reavivar um passado mais longínquo e africano, como se 

possuísse um cordão umbilical que ligaria o presente e o passado ininterruptamente. A 

proposta de recuperação da tradição africana, no entanto, faz referência a mitos, “com 

todo potencial de moldar nosso imaginário, influenciar nossas ações, conferir 

significado às nossas vidas e dar sentido a nossa História” (HALL, 2004, p. 29).  

Dois pais de santo aparecem como protagonistas da proposta de redescobrir a 

África contida na nação angola. São eles tata Katuvanjesi e tata Tawá, que encabeçam 

este movimento, e mesmo que discordem em alguns pontos, prevalece entre eles a 

proposta de resgatar ritos, rezas, mitos, entre outros elementos religiosos encontrados 

em grupos da África Central. Isso tem o sentido de reaproximar a nação angola da 

“África” e, ao afastar os elementos da nação queto, torná-la menos sincrética, portanto 

“autêntica”. 

Os dois pais de santo são iniciados em terreiros brasileiros da Bahia e São Paulo. 

Tata Katuvanjesi, iniciado na Bahia, nos conta: 

 
Eu fui iniciado no terreiro Santa Luzia Tumbenci Filho em setembro 
de 1974. Fui iniciado por Marcelina Conceição, mameto Kizundirá 
que era, por sua vez, iniciada por Maria Nenén, Maria Genoveva do 
Bonfim, que fundou o terreiro Tumbenci. Com a morte dessa 
senhora... Não tomei obrigação com essa senhora, não recebi cargo de 
tata de inquice com ela. Fui tomar obrigação com uma senhora do 
interior da Bahia, porque sou do interior, porém residi muito tempo na 
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capital por conta de fazer faculdade... E por determinação do próprio 
inquice eu tomei obrigação de sete anos de iniciado, no interior da 
Bahia, na minha cidade, com uma senhora... Silzélia Bispo da Silva 
mameto Vunjiká, que era do inquice Kaviungo. Ela disse que não 
daria continuidade nas minhas obrigações e que eu retornasse às 
minhas raízes. Porque ela não era da raiz do Tumbenci, mas pode-se 
dizer que até era, porque ela era do Tumbajunsara. 
 

Hoje, está filiado ao terreiro-matriz Tumbenci, que foi fundado pelo Sr. Roberto 

Barros Rei, tata Kimbanda Kinunga, por volta de 185036. Sua sucessora foi a Sra Maria 

Genoveva do Bonfim, conhecida como Maria Nenén, e que tinha a djina ou nome de 

iniciação Tuenda dia Nzambi. Maria Nenén, já falecida, é famosa mãe de santo da 

nação congo/angola. 

Por sua vez, tata Tawá vem de outra raiz religiosa afro-brasileira. Sobre sua 

iniciação, ele conta: 

 
Quando cheguei a São Paulo eu já vinha de culto de angola. Como, o 
chamado ogã ou cambono. Na Bahia não tinha assentamento. Era 
conhecido como cambono Chiquinho... Encontrei mãe Manudê. 
Conheci a mãe dela Oyá Ice (mãe de santo da esposa de Tawá) que me 
apresentou... Acertei os detalhes... Me perguntou onde estava meu 
assentamento, o cuxicama dia njila...  não tinha nada.  Conversei com 
ela e queria fazer tudo certinho. Dei 21 (obrigação de vinte e um anos 
de iniciação) aqui dentro (no terreiro dele e da esposa). Ela estava 
muito velha e disse que não tinha mais condições de dar minhas 
obrigações. Aí fui para o Bate-folha. 
 

Desta forma, tata Tawá, assim como sua esposa, Buraji, estão atualmente 

filiados ao terreiro do Bate-Folha, que tem como nome jurídico Sociedade Beneficiente 

Santa Bárbara. Foi fundado em 1920 pelo conhecido pai de santo Sr. Manoel 

Bernardino da Paixão, que recebeu o nome de Ampumandezu na sua iniciação. Sr. 

Bernardino também é famoso pai de santo da nação congo/angola 

Na Bahia, principalmente em Salvador, nasceram os candomblés mais famosos. 

São referências para os terreiros de São Paulo, que procuram, por meio de filiações, 

legitimarem suas raízes. Entretanto, parece que a nação angola baiana não preenche os 

requisitos exigidos, pois em alguns casos, existe a expectativa de encontrar na “África” 

os elementos religiosos perdidos na diáspora.  

Tendo em vista a variedade das fontes de informação sobre as origens do 

candomblé, a procura se direciona para o que Canclini chamou de estruturas discretas. 

                                                 
36 As informações sobre a fundação do terreiroTumbenci foram cedidas por Tata Katuvanjesi. 
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São ditas “discretas” as estruturas e práticas “que existiam de formas separadas antes de 

se combinarem para gerar novas estruturas, objetos, práticas” (CANCLINI, 2008, p. 

XIX). 

Essas estruturas não são, no entanto, puras, pois também resultaram de 

hibridações. O processo de hibridação já acontecia em África, no século XVII, com a 

entrada do catolicismo e o comércio entre os diversos grupos étnicos, no qual havia, 

além da troca de mercadorias, também a troca de patrimônios culturais. Resta-nos então 

saber que “África” é essa que resultou da diáspora, pois, como esclarece Hall: 

“Sabemos que o termo África é, em todo caso, uma construção moderna, que se refere a 

uma variedade de povos, tribos, culturas e línguas cujo principal ponto de origem 

comum situava-se no tráfico de escravos” (HALL, 2004, p. 31). 

A África que vai bem para os adeptos do candomblé é uma referência 

hifenizada, transformada e produzida na diáspora, portanto mítica. Esse retorno é um 

exercício de produzir a África novamente e produzirem-se a si mesmos buscando 

aproveitar fontes perdidas no passado. A cultura afro-brasileira é “entrelaçamento e 

fusão” de elementos de diferentes tradições culturais africanas, indígenas e europeias. 

Esse resultado híbrido torna muito difícil a separação dos elementos de “origem” para 

chegar a uma pretensa pureza. Apesar disso, a procura da África não é de toda 

equivocada, pois, retrabalhada, pode ser um elemento poderoso para a política cultural 

em que a nação angola está inserida. 

 Neste caso, não podemos pensar a nação angola ligada a um passado africano 

que permaneceu imutável. Mas, podemos pensar como, na narrativa do candomblé 

angola, a “África” pode ser recriada. Desta forma, de acordo com o que Hall nos 

propõe, essa é uma questão “de interpretar a ‘África’, reler a ‘África’, do que a ‘África’ 

poderia significar para nós hoje, depois da diáspora” (HALL, 2004, p. 40). 

Assim, não podemos considerar a nação angola como um objeto de 

“arqueologia”, que, numa viagem de retorno à África, seria recuperada em seu estado 

puro, pois como elemento da cultura, ela é dinâmica e é uma produção.  

A “África banta” é, no entanto, sensivelmente mais próxima da nação angola nos 

inquices, na linguagem, nos batuques e danças, mesmo que tenham sido singularmente 

combinados com os orixás e santos cristãos. Isso reflete um processo mais aberto e mais 
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fluido de delimitações das fronteiras que é vivido nas diásporas, e podemos encontrá-lo 

em toda nação de candomblé.  

Mesmo assim, a concepção mais fechada de “tribo”, segundo a qual as fronteiras 

são de inclusão e exclusão, é, muitas vezes, assumida por alguns pais de santo, 

resultando em uma qualificação que categoriza os terreiros como mais ou menos 

misturados. Na verdade, não podemos considerar as práticas religiosas africanas como 

puras, elas também foram resultado de hibridações, e ao serem transferidas para o 

candomblé, são transmudadas no processo de “tradução”. São todas impuras e 

misturadas, cada qual a sua maneira. 

Essa qualificação vem acontecendo na nação angola, e gera conflitos entre 

aqueles que propõem a mudança para um candomblé mais próximo da “África” e 

aqueles que preferem continuar na tradição afro-brasileira, na qual o hibridismo e a 

différence são menos questionados. Nessa última categoria, estão os terreiros que 

principalmente descendem e permanecem nas raízes de mãe Manudê, filha de Nanã de 

Aracaju37, e de Joãozinho da Gomeia. 

Permanências 

Mãe Manudê – Mãe Pulquéria  

Mãe Manudê fundou o terreiro de Santa Bárbara, registrado em 1965, em São 

Paulo. Em agosto de 2000, mãe Manudê cedeu-nos uma entrevista,38 e mesmo que nesta 

época já houvesse os candomblés de queto “reafricanizados”, mãe Manudê não estava 

preocupada com a mistura de elementos católicos e do queto no candomblé angola que 

ela fazia.  

Na entrevista, falava em Matamba, que é nome de um inquice, e momentos a 

seguir referia-se a este inquice pelo nome de Iansã, que é o nome do orixá 

correspondente na nação queto. Sobre sua religião, dizia: “acho que a pessoa tem que ter 

respeito por aquilo que Deus, Jesus Cristo nos deu.” 

                                                 
37 Mãe Nanã de Aracaju, cujo nome de iniciação é Manadeuí, foi uma mãe de santo muito influente em 
Sergipe. Mesmo assim, tem uma história pouco revelada nos estudos sobre as religiões afro-brasileiras. 
Um artigo de Beatriz Góis Dantas revela um pouco dessa história no livro Caminhos da Alma, organizado 
por Raul Lody e Vagner Gonçalves da Silva, 2002, p. 89 – 131.  
38 Nesta época, o professor Reginaldo Prandi me enviou uma cópia da transcrição da entrevista feita com 
mãe Manudê, em agosto de 1987, realizada por ele e Vagner Gonçalves. Parte desta entrevista está 
editada no livro escrito por Reginaldo Prandi, Herdeiras do Axé. São Paulo: Editora HUCITEC, 1996. 
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Em 1987, mãe Manudê dizia que era importante “levar (o iniciado) para igreja, 

na missa, receber água benta, pôr o axé da igreja”. E depois de discorrer sobre todas as 

etapas da iniciação de um filho de santo, completou: “Vou dizer a você: o filho de santo 

de Manudê que estiver ruim está melhor do que eu... estou dizendo para você. Com 

maior orgulho de minha vida, está mesmo, melhor do que eu”.  

A mãe de santo queria dizer que ela alcançava os objetivos com os ritos de seu 

candomblé angola. Então, levar seus iniciados à igreja era também parte importante do 

processo iniciático, que tem como objetivo tornar a vida do adepto melhor. Tinha a 

preocupação de dizer que seguia o ritmo de sua mãe de santo Manadeuí, e que 

procurava fazer tudo “certinho”, para que seu candomblé não fosse chamado de 

“umbanda sangrenta”.  

O significado que a mãe de santo dá para “umbanda sagrenta”, está relacionado 

com a estrutura hieráquica estabelecida entre as religiões afro-brasileiras, segundo sua 

maior ou menor proximidade com as tradições religiosas africanas. A umbanda, 

segundo esse tipo de avaliação, é qualificada como a mais sincrética e, portanto, a mais 

afastada das tradições religiosas africanas. Assim, denominar um terreiro de candomblé 

de “umbanda sangrenta” significa qualificá-lo abaixo de qualquer nação de candomblé, 

além de desqualificá-lo como umbanda, uma vez que esta manifestação religiosa não 

costuma aceitar sacrifício de animais.  

Ao mesmo tempo, mostrava que o candomblé feito em São Paulo exigia certas 

mudanças em relação ao candomblé que ela vivenciara no passado. Mãe Manudê disse:  

 
Quando cheguei em São Paulo, eu tirava iaô com noventa dias de 
roncó39, porque era do jeito que eu fui feita. Depois começou a 
federação... (as pessoas da federação diziam) “Não, porque não dá... 
São vinte um dias... São Paulo não dá, porque São Paulo é muito 
corrido. São Paulo é lugar de trabalho... Porque é isso e aquilo...”40 
 

A dificuldade para fazer candomblé em São Paulo também aparece na fala de 

Mãe Manudê: “Vim e cheguei aqui, me arrependi porque disseram: “Você vai presa, 

porque aqui você não bate candomblé, aqui é umbanda, não sei o que ...” O depoimento 

de Mãe Manudê detalha a chegada do nordestino a São Paulo e a organização do 

candomblé na metrópole. A tradição de mãe Manadeuí, a que mãe Manudê procurava 

                                                 
39 Roncó é o aposento onde são recolhidos os filhos de santo nas iniciações e obrigações posteriores. 
40 Entrevista realizada em agosto de 1987 cedida pelo Professor Reginaldo Prandi. 
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dar continuidade, havia de ser modificada para que sobrevivesse na cidade do trabalho e 

do ritmo acelerado. 

Em 2000, já idosa e com a saúde debilitada, mãe Manudê me disse que sua nora 

Pulquéria, cujo nome de iniciação é Oiájide, seria sua herdeira. Assim, a herança foi 

efetivada com o falecimento da velha mãe de santo, e Mãe Pulquéria conta como 

chegou às mãos de mãe Manudê:  

 
A minha mãe e meu pai, eles eram também da religião. Meu pai era 
pai pequeno e minha mãe, mãe pequena da casa de Manadeuí... era de 
Iansã também. Então... minha mãe já vinha de nagô, minha mãe 
biológica vinha de nagô e tomou obrigação na casa de Minaxé, 
grávida de mim. Lá ela me teve no roncó. Minha mãe abriu terreiro de 
candomblé em Propriá, Sergipe, depois ela fechou por problemas de 
saúde, minha mãe tinha diabetes, deu glaucoma, ficou cega. 
Aí ela foi morar em Aracajú.  Um dia Mãe Manudê foi lá. Eu era bem 
criançinha, aí ela falou com minha mãe, para eu poder vir com ela. 
Para eu poder estudar. E mãe (Manudê) me trouxe, eu tinha oito para 
nove anos. Quando eu cheguei aqui, a mãe Manudê pôs um barco de 
nove e lá estava Omifiandê ... Ela era mãe criadeira. Ela lá rezando, e 
eu criança, entrei. Eu me criei com ingoroci41. Aí ela lá rezando e eu 
comecei a rezar. Aí mãe Manudê já me deixou dentro do roncó, ali na 
Rua Ruiva mesmo. De oito para nove anos, de lá para cá, eu nunca 
mais saí da casa de mãe Manudê. Eu nunca mais quis saber de outra 
pessoa. Aí eu fui casada com o filho dela. Aí em 76 a Matamba42 me 
levantou como sucessora da casa dela. 

 

Assim, mãe Pulquéria dá continuidade ao trabalho de Mãe Manudê, que fez 

muitos filhos na Bahia e, em São Paulo, teve um terreiro frequentado por muitos artistas 

e participou do começo do candomblé de São Paulo. A herdeira diz que continuará o 

que sua mãe começou. Em suas palavras:  

 

Então, tudo o que eu quero é levar o nome de Mãe Manudê. Você 
entendeu? Porque não é justo, tudo o que ela fez se acabar. Não é 
assim? Você sabe todo mundo diz: “Angola não existe. Angola não 
presta... Que angola é umbanda do pé de não sei o que”... Sabe que 
eles falam, não é? Mas eu não estou nem aí, porque sei que mãe era 
mesmo (angola), você sabe, você conheceu a mãe. 
 

Assim, mesmo que a tradição de mãe Manudê, resistisse a mudanças, ao se 

instalar em São Paulo, estava envolvida pela vida moderna, onde as práticas do 

                                                 
41 Ingoroci é uma reza em forma de cântico realizada para os deuses do candomblé angola. 
42 Matamba era o inquice para o qual mãe Manudê foi iniciada. 
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candomblé antigo de mãe Manadeuí situado em Sergipe, tiveram de ser ressignificadas. 

Da mesma maneira, Mãe Pulquéria dará continuidade ao trabalho da velha mãe, e 

mesmo que essa tradição angola esteja mais fincada no passado do que no futuro, e seja 

resistente a mudanças, ela certamente será reinventada pela nova geração. 

 

Descendentes da Gomeia e outras raízes 

 

Neste mesmo grupo de terreiros, que se encontram entre aqueles que resistem a 

mudanças, encontramos a Gomeia de São Paulo ou Irmandade por Obra e Graça de tata 

Londirá, também conhecido pelo  nome africanizado Monsu Bandu Queno Ngomensa 

Katispero, que tem, como pai de santo, o Sr. Sebastião Paulo da Silva, Pai Gitadê. 

Essa é uma história que começa no Rio de Janeiro, com a iniciação de pai Gitadê 

pelo famoso pai de santo Sr. João Alves Torres Filho, ou Joãozinho da Gomeia, que 

tinha o nome de iniciação: tata Londirá. Joãozinho da Gomeia43 foi um pai de santo 

polêmico. Alguns de meus entrevistados, questionados sobre a origem religiosa dele, 

apontaram-no como iniciado por Jubiabá44, pai de santo baiano que se tornou conhecido 

nos livros de Jorge Amado. 

Em sua trajetória de vida religiosa, até hoje, há os que contestam sua iniciação 

nos ritos de candomblé. Mesmo assim, nos anos de 1980, em conversa com uma ebomi 

do Gantois, perguntei se Joãozinho havia feito alguma obrigação com mãe Menininha. 

Ela me respondeu: “Com minha mãe, Seu João nunca fez nada, mas ela gostava muito 

dele, e ele entrava em todas as obrigações, ela deixava ele entrar em tudo... Não sei por 

que.” 

Joãozinho ficou conhecido devido ao caboclo Pedra Preta, que ele incorporava 

nos trabalhos do terreiro. Tanto é que muitos o chamavam de João da Pedra Preta. Em 

1947, a Gomeia baiana se transferiu para o Rio de Janeiro. Foi na Gomeia fluminense 

                                                 
43 Para maiores informações sobre a trajetória desse pai de santo ver: LODY, Raul e SILVA, Vagner 
Gonçalves. Joãozinho da Goméia o lúdico e o sagrado na exaltação ao candomblé. In: Caminhos da 
Alma. Organizador, Vagner Gonçalves Dias. São Paulo, Editora Selo Negro. 2002, p.152 -181. 
44 O professor Vivaldo da Costa Lima escreveu: “Jubiabá era muito conhecido na Bahia daquela época e 
seu grande terreiro na Areia da Cruz do Cosme – hoje rua Conde Araújo Porto Alegre – era freqüentado 
por políticos e autoridades policiais do estado, de quem era amigo e conselheiro. Por esse tempo Jorge 
Amado publicara o seu já clássico romance Jubiabá  e se vira envolvido numa curiosa polêmica com 
Severiano que , aparentemente, se irritou muito com o nome de seu poderoso caboclo no romance. Jorge 
Amado se explicou numa entrevista dada ao jornal O Estado da Bahia: “ Não pensei no Mulato Severiano 
um só momento enquanto escrevia o livro.” Jubiabá do livro era negro e velho e Jubiabá da reportagem 
era um “mulato claro, portanto um “branco da Bahia”...” (LIMA, 1987, p. 42). 
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que começou a ligação de Joãozinho com São Paulo, e após seu falecimento, a 

transferência de seus assentamentos para a Gomeia paulista. 

Quem nos conta essa história é o Sr. Cláudio Coelho, que foi “tata pocó45” de 

Joãozinho, e hoje está na Gomeia de São Paulo: 

 

Em 57 eu fui pela primeira vez na Gomeia, levado pelo finado Sr. 
Valdomiro de Xangô. Gostei da Gomeia e isto foi numa festa de 
Oxóssi. Em 58 eu fui para uma festa de Oxalá. Neste mesmo ano foi 
quando eu fui apontado para ser Ogã de Iansã. Me iniciei em 61, 
minha saída foi a 12 de dezembro de 1961 e lá estou até hoje. Fui 
iniciado pelo Sr. João Alves Torres filhos, Sr. João da Gomeia, tata 
Londirá. Eu sou axogum46 de Iansã, que pegava a cabeça dele. 
Acompanhei a vida de meu pai de perto, sou uma pessoa que jamais 
saí de minha casa, jamais vou sair. 
 

Foi na mesma época que pai Gitadê veio da umbanda e foi para Gomeia do Rio.  

Sobre a iniciação desse pai de santo Ogã Cláudio conta: 

 

Conheci o Gitadê quando ele foi fazer o santo. Eu já estava na roça. 
Eu ainda não era iniciado, mas já estava na roça. Ele é um ano mais 
velho que eu (idade de iniciação). Ele se iniciou em 60 e eu em 61, 
mas eu estava dentro da roça desde 1959. 
Gitade foi iniciado em 1960, para ser exato, o orukó47 de kalungo dele 
foi no dia 20 de dezembro de 1960. Era um barco de oito. Ele é o 
dofono48 de Omindareuá, a francesa Gisele49. 
 
 

Gitadê veio para São Paulo, e comprou um sítio que era para Jequiriçá, seu 

boiadeiro. É nesse sítio que hoje está instalada a Gomeia. Muitas histórias foram 

contadas sobre a transferência da Gomeia do Rio para São Paulo. Nem todas 

concordavam com esse acontecimento, mas ela se transferiu para São Paulo e eternizou 

a memória do Sr. João da Pedra Preta, tata Londirá.  

                                                 
45 Tata Pocó é o homem escolhido e iniciado para fazer sacrifício para as divindades do candomblé 
angola. 
46Axogum é um título dado ao homem que executa o sacrifício para os orixás. No candomblé angola, 
chama-se Tata Pocó. 
47Orukó é o nome dado ao iaô após a iniciação no candomblé queto. Normalamente usa-se dijina para este 
novo nome no candomblé angola entretanto ogã Cláudio usou  “orukó de kalungo” para designar o nome 
de iniciação.  
48Dofono é um termo genérico que designa o primeiro filho iniciado de um grupo (barco) de neófitos.  
49 Gisele Cossard Binon, a Omindareuá, foi iniciada por Joãozinho da Goméia em 1960.  Com o 
falecimento de Joãozinho, Omindareuá passou para as mãos do baiano Pai Balbino, Daniel de Paula. Hoje 
ela possui um terreiro na baixada fluminense e muitos filhos de santo iniciados. 
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Uma história, contada por Ogã Cláudio, explica como os assentamentos de 

Joãozinho foram parar em São Paulo: 

 

Dr. Paulo, o Gitadê, tem o sítio onde é a Goméia hoje.  Numa visita de 
uma irmã de santo nossa, do barco das dezenove50, uma de Incossi, 
veio da Bahia pra cá passear, veio para o terreiro dele. Aqui ficou 
hospedada na casa dele e foi passar um final de semana no sitio. Eu 
quero lembrar a dijina dela para não dizer que eu estou mentindo... 
Adokan. Ela era uma criatura que tinha certa visão, ela enxergava 
muito. E de repente, ela estava sentada na varanda da casa antiga e 
começou a chorar copiosamente. Chorava muito, chorava, chorava, 
chorava... Parou-se tudo... a gente estava fazendo um churrasco, parou 
tudo. O que é? O que é?  O Boiadeiro pegou a cabeça... O sítio foi 
comprado para o boiadeiro de Seu Gitadê. Aí Jequiriçá (o caboclo 
boiadeiro) respondeu, e aí mandou que chamasse Incossi. 
Conseguimos chamar Incossi, para acalmá-la. Ela realmente estava 
num estado grave. A coisa ficou muito feia e eles ficaram com medo 
dela enfartar. Depois que Incossi foi embora, ela ficou mais calma e 
disse... A gente perguntou para ela: O que está acontecendo? Aí ela 
disse: – Não, não é nada. É que eu fiquei muito emocionada, porque 
eu vi descendo na estrada... Primeiro eu vi Oxóssi, atrás de Oxóssi eu 
vi minha mãe Iansã, atrás de minha mãe Iansã eu vi caboclo Pedra 
Preta, e atrás de Pedra Preta estava Seu João, e entraram naquela boca 
de mato ali em frente. 
  

 
O choro copioso da irmã de santo de Pai Gitadê aparece nesta parte da história 

como uma manifestação da filha de santo para chamar a atenção, dos demais 

participantes da confraternização, sobre a gravidade do problema que se anunciava por 

meio das visões. Para que fosse tomado conhecimento da aspiração do pai de santo 

falecido e dos inquices mais próximos, o sagrado manifestou-se, isto é, se mostrou 

como algo absolutamente diferente da vida profana. 

Sobre o ato de manifestação do sagrado, Eliade se propôs a chamá-lo de 

hierofania, que exprime “apenas o que está implicado no seu conteúdo etimológico, a 

saber, que algo de sagrado nos revela” (ELIADE, 2001, p. 17). Podemos dizer que a 

visão das divindades, assim como do caboclo e do espírito do Sr. Joãozinho foi uma 

hierofania , pois “encontramo-nos diante do mesmo ato misterioso: a manifestação de 

algo “de ordem diferente” – de uma realidade que não pertence ao nosso mundo (...)” 

(ELIADE, 2001, p. 17), no caminho da mata no sítio onde era realizada uma reunião 

festiva que fazia parte do mundo profano. 

 
                                                 

50 Barco é o nome dado para o conjunto de filhos de santo recolhidos e iniciados juntos. Barco das 
dezenove quer dizer que havia dezenove pessoas que foram recolhidas juntas para serem iniciadas.  
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Dando continuidade à narrativa, Ogã Cláudio contou: 

 

Aí o boiadeiro disse: – Foi? Ela disse: – Foi sim, entraram ali. O 
boiadeiro imediatamente disse: – Então já de imediato dou ali vinte 
mil metros para fazer a Gomeia... a Gomeia vai mudar para cá. 
Palavra de caboclo boiadeiro Jequiriçá. Mas mesmo assim, o critério 
de Gitadê ,.. ele disse: – Mas como é que vou transferir a Goméia para 
cá sem olhar?  Ele partiu para a Bahia dias depois junto com ela, foi 
para o Gantois, para mãe Menininha jogar. Mãe Menininha jogou e 
disse: – Não pensa duas vezes. Construa e leve o carrego. Onde você 
for esses ibás vão. Ele não ficou satisfeito, foi procurar Seu Eduardo 
ijexá, recebeu as mesmas respostas, mas também não ficou satisfeito 
ainda. Procurou o finado Moacir de Ogum lá em Salvador. Moacir lhe 
disse as mesmas palavras. Regressou para São Paulo. 
Ele era muito amigo de seu Valdomiro, e pediu para seu Valdomiro 
olhar. Seu Valdomiro falou a mesma coisa. Finada tia Rosinha que era 
filha de santo de finado Nesinho, lá de Muritiba, olhou e disse-lhe a 
mesma coisa. A última palavra foi de Ogunladê, que pegava a cabeça 
da Otacília de Ogum do Engenho Velho. Ele pediu para ela olhar, mas 
quando ela pegou no jogo Ogum respondeu na cabeça dela e disse: – 
Você está esperando o que?  Você já devia ter feito. Já não te falaram? 
Palavra de Incossi. 

 

Pai Gitadê, em transe do caboclo Jequiriçá, tomou uma decisão polêmica e 

importante. Certamente, naquele momento, a herança dos pertences sagrados de 

Joãozinho da Gomeia estava em disputa entre vários filhos da Gomeia. Transferir da 

Gomeia do Rio de Janeiro para São Paulo os assentamentos do pai de santo falecido, 

João da Pedra Preta, era uma tarefa que suscitava muitas controvérsias.   

Foi a manifestação do sagrado que legitimou, no primeiro momento, a 

transferência da Gomeia para São Paulo. O sagrado se revelou, na visão da filha de 

santo de Joãozinho, na presença do caboclo e do inquice Incossi, além do espaço que já 

era sacralizado  ao caboclo Jequiriça.  Isso se deu porque “o sagrado equivale ao poder 

e, em última análise, à realidade por excelência. O sagrado está saturado de ser. 

Potência sagrada quer dizer ao mesmo tempo, realidade, perenidade e eficácia” 

(ELIADE, 2001, p. 18). 

Pai Gitadê só acataria as ordens do caboclo se a comunidade do candomblé, 

representada por pais e mães de santo idôneos, atestasse que a atitude que seria tomada 

estava correta. No candomblé, as sucessões famosas, devido à notoriedade do pai ou 

mãe de santo falecido, à importância do terreiro e à tradição oral, normalmente são 

atestadas pelos sacerdotes mais prestigiados e respeitados pela comunidade religiosa do 

candomblé. 
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No caso de Joãozinho da Gomeia, não foi diferente, Ogã Cláudio citou diversos 

sacerdotes que foram consultados, dando a benção à atitude de Gitadê, inclusive a 

renomada mãe de santo, Menininha do Gantois. Assim, para completar os testemunhos, 

foi feita a festa de inauguração. Ogã Cláudio continua sua narrativa: 

 

Então, o primeiro acontecido neste barracão foi o axexe de 14 anos de 
Sr. João. Logo a seguir veio a função de Mutakalambo em junho de 
1985 em Corpus Christi. E lá estamos tocando até hoje. Depois fomos 
fazendo os atin, quarto de santo, arrumando tudo, e tende a crescer 
mais ainda. 
 

 Percebemos nesse relato a cosmovisão da nação angola, mais especificamente 

dos “gomeanos”. O inquice ou orixá e o espírito do falecido pai de santo se 

apresentaram em um mesmo plano metafísico. Não há separação entre as divindades e 

os espíritos de pessoas ilustres na religião. O mundo dos inquices ou, como está na 

narrativa, dos orixás, também é o mundo dos espíritos, principalmente de gente 

importante para a religião como Joãzinho da Gomeia. 

No Corpus Christi, a Gomeia se instalou publicamente em São Paulo. Data esta 

que pode ter sido escolhida por ser um feriado. Mesmo assim, não deixa de ser 

intrigante uma cerimônia de morte do pai de santo abrir um terreiro de candomblé que 

se propõe a preservar sua memória em um feriado cristão em que se comemora a 

presença de Cristo na Eucaristia.  

Na última ceia, Jesus, ao repartir o pão, disse: “Isto é o meu corpo, que é dado 

por vós; fazei isto em memória de mim” (Lucas 22: 19). De uma maneira metafórica ao 

Corpus Christi, a Gomeia paulista guarda os assentamentos de Joãozinho, que 

representam sua religiosidade enquanto vivo, e firma esse compromisso no feriado 

religioso católico que louva a Eucaristia. Na cerimônia de morte, Joãozinho não morre, 

pois sua memória é ciclicamente recriada entre os vivos.  

A partir daí, são realizados todos os anos os sacrifícios propiciatórios nos 

assentamentos das divindades que eram cultuadas pelo pai de santo após sua iniciação. 

Por meio de ritos, “reencontra-se na festa a primeira aparição do Tempo sagrado, tal 

qual efetuou ab origine, in illo tempore”(ELIADE, 2001, p. 64). Fundou-se assim a 

Gomeia paulista, que preservaria a memória de João da Pedra Preta. 
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O que nos chama a atenção para esta raiz paulista é que ela é uma tradição que 

resiste a mudanças. Essa postura está explícita nas palavras de outros sacerdotes, assim 

como na conversa com ogã Cláudio: 

 

Nós não mudamos nada. Em casa nós temos um problema, que não é 
um problema. Minha mãe Iansã que pegava a cabeça de pai era 
herança, é herança. Este ibá pertenceu à mãe da madrinha dele, quer 
dizer a mãe da mãe pequena dele, dona Conceição. E, da mãe dela 
ficou para ela este ibá de Iansã. Com a morte dela, ficou para Sr. João. 
Alguns anos depois, esta Iansã pegou a cabeça de Sr. João. E disse que 
queria a função dela quatro de dezembro, caísse no dia que caísse, mas 
que tinha que ter a procissão de Santa Bárbara ou uma missa para 
Santa Bárbara e o candomblé. Essa Iansã era queto, vem daí essa 
“mesclagem’ que teve que se fazer por causa de Iansã. A fé, o respeito 
e o amor são os mesmos. Esse ibá conta hoje mais de 200 anos. 
 

Com a contagem do tempo, talvez exagerada, o que interessa é que o passado 

pesa na balança dessa tradição construída na criatividade de Joãozinho da Gomeia, que 

buscou recriar o patrimônio religioso afro-brasileiro, a fim de reinseri-lo em novas 

condições do mercado de bens simbólicos. 

 As adaptações dos saberes apresentam-se em toda a conversa com o ogã, que 

vai mesclando termos da nação angola com os da nação queto, além de nomes de 

santos, que aparecem num sincretismo afro-católico. Percebemos claramente, durante a 

entrevista, o processo de hibridação e a fluidez das fronteiras entre as diversas tradições 

religiosas que acontecem no candomblé. 

Quanto à posição da Gomeia em relação a outras concepções mais dadas às 

mudanças e rupturas com a antiga nação angola paulista, Ogã Cláudio falou:  

 

O que fazemos nós? Cultuamos o que viemos aprendendo com nossos 
antepassados. Cultuamos tradição, não composição. 
Ficamos no nosso cantinho, também não gostamos de ser 
incomodados. Quem chegar é bem recebido. Tem sobrinhos que 
fazem parte inclusive de outras nações, como os filhos de Odétutie 
que fazem parte da família e que tocam outras nações... Mas chegando 
lá todo mundo é angoleiro. Todo mundo com amor, com a cabeça no 
chão e coração na mão. 

 

João da Pedra Preta não só aparece com fundador da Gomeia como também foi 

o pai de santo que iniciou muitos sacerdotes afro-brasileiros em São Paulo. Outras 
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famílias paulistas, como as de Mãe Nambuazazi e Mãe Somenegué, também vêm da 

raiz da Gomeia, entre outras.51 

Pai Kaobakecy falou sobre sua filação à família de Nambuazazi: “Eu sou filho 

de Nambuazazi. Neto de Iyelê Pires Fernandes tata Iabomim, bisneto de Miguel Grosso, 

Deuandá, filho de Joãozinho da Gomeia que era filho de Jubiabá.” 

Hoje, pai Kaobakecy filiou-se ao terreiro de Oxumaré da Bahia, de nação queto. 

Entretanto, ele é guardião dos assentamentos de Mãe Nambuazazi. O pai de santo conta 

como esses assentamentos foram parar em suas mãos, embora ele tenha transitado a 

nação queto: 

 

Quando ela (Nambuazazi) faleceu, quem ia ficar era Luatanji, filho 
que ela criou, o Damião de Omolu. Mas é uma pessoa que não é 
babalorixá (...). Luantanji deu os ibás para o Tobiloianajo (...). E ele 
ficou. Ele fez um toque em homenagem a ela. Ele fez uma série de 
coisas. Mas, talvez... alguma coisa. Ele ligou para mim e disse: “eu 
não posso ficar com os ibás de Nambuazazi, porque não estou 
podendo fazer muita coisa aqui”. Ele teve problemas na comunidade, 
ele mora na zona 1 (um). Ele não está podendo tocar. Faz dois anos 
que ele não toca. Zona 1 (um) é estritamente residencial.  
Não dá para mim. Então eu acho que por você ser um babalorixá, filho 
de Xangô, seria você. E é navalha dela. Não posso fugir. Eu sou filho 
de pai Pece (pai de santo do terreiro de Oxumaré) por que ele é meu 
zelador, mas ela me deu sete, ela concluiu o que ela fez. Eu não posso 
falar, dizer: não quero mais. Vou ser até eu morrer. Ela morreu, mas 
continua sendo minha mãe. A hora que falar o orukó dela eu já estou 
com minha cabecinha no chão. Então foi aí quando ele veio. Foi uma 
festa bonita aí meus filhos receberam Xangô, com aplausos, todos 
vestidos com traje... Foi uma festa... Fizemos um amalá grande. Uma 
comida a Ogum, uma a Airá. Foi muito lindo e Xangô está comigo. 
Graças a Deus. 
 

Assim, o candomblé de São Paulo se revela, entre as diversas tradições 

religiosas afro-brasileiras. Angola e queto ora se separam, ora se misturam no processo 

sincrético. Pai Kaobakecy também fala da nação angola da época de mãe Nambuazazi e 

de sua iniciação: 

 

                                                 
51 “Dentre os muitos filhos-de-santo de Joãozinho feitos em São Paulo, podemos citar, entre os primeiros, 
Dona Isabel de Omulu* (1962), e sua filha Wanda* (1964); Sessi Mikuara, esposa do Tenente Eufrásio, 
importante nome da história da umbanda paulista, além de Gitadê*, feito no Rio, e que mais tarde trouxe 
para São Paulo o que restou dos fundamentos do terreiro da Goméia, e a já citada Mãe Toloquê, dos 
tempos de Joãozinho na Bahia.” (PRANDI, Linhagem e legitimidade no candomblé paulista). 
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Nós viemos da Goméia. Nossos orixás tinham os mesmos nomes. 
Ogum era Ogum, Iemanjá era Iemanjá. Cantava-se: “omikaiá...”, mas 
se perguntavam: – Que santo você é? Sou de Ogum, sou de Oxóssi. 
Ninguém usava os termos de hoje... Ah... Eu sou de Terekompenso, na 
minha época era Komgobira ou até Logunedé. Sou de Logunedé. Mas, 
Terekompenso, Kaytumba, Lembaranganga.... Antigamente falava 
que era de Oxaguiã, de Oxalufã. Zumbarundá era Nanã. Alguns até 
conservaram. Katendê, Tempo, Vunji. Esses até conservavam. 
 

Da mesma maneira, pai Tolusinambe, filho de Pai Kaobakecy, que no entanto  

fez sua obrigação de sete anos com Mãe Nambuazazi, hoje filiado ao terreiro de 

Itumbensara de Salvador, fala: 

 

Vou para 33 anos de santo, entrei em 7 de janeiro. A maior parte foi 
para queto, porque ninguém ensinava o que deveria. Eles não sabiam 
mais do que aquilo. Eu sei por que conversei com o finado Samigui, 
eu adoro ele, porque ele foi um pedaço do meu caminho. Ele me disse, 
o que eu sei está aqui (mostrando uma apostila), agora você vai 
procurar saber melhor. Foi o que eu fiz, fui atrás. Claro! 

 

É dessa nação angola que todos falam, fazendo a crítica ou aceitando-a 

hibridizada, nascida no Brasil, praticada em São Paulo. Além de mãe Nambuazazi, 

também mãe Somenegué foi feita por tata Iabomim e, portanto pertence à mesma raiz.  

 Mameto Kayandewá, que é filha de mãe Somenegué, e foi iniciada em 1967, 

falou dos velhos tempos e das dificuldades que passou na sua iniciação. Ela contou que, 

naquele tempo, não podiam fitar os olhos dos pais, cozinhavam no fogão a lenha, 

passavam roupa com ferro a carvão. No roncó, quarto de recolhimento, dormiam na 

esteira, não podiam tomar café, perdiam a noção do tempo.  Ela acredita que, hoje, as 

relações no terreiro são mais flexíveis do que no seu tempo de iniciação. 

A mãe de santo critica: “Hoje, a muzenza vai para o colchão. Não sai para 

cachoeira porque pode resfriar. Dentro do roncó entra bife, porque se não o filho vai 

ficar fraco, os contra-eguns52 são frouxos...”. Ao mesmo tempo em que defende a 

tradição, acredita que algumas coisas não estão de acordo com essa velha nação angola 

paulista, pois afirmou: “nossas entidades não precisam de ibá. São feitos com terra, com 

argila, com madeira. As peças de porcelana são coisas europeias.” 

                                                 
52 Contra-egum é uma trança fina de palha que é amarrada em cada braço do filho de santo que vai ser 
iniciado. Tem o intuito de afastar e protegê-lo da contaminação por espíritos de mortos indesejáveis. 
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Os assentamentos dos inquices dos filhos de santo normalmente são 

acondicionados em recipientes de porcelana. O conjunto que forma um ibá é 

normalmente composto por uma bacia, uma sopeira, um jogo de quatro pratos de 

sobremesa e quatro pratos rasos e uma quartinha, tudo de porcelana. Além disso, ali 

também são colocados os metais, pedras, moedas e sementes, entre outros elementos, 

que são a essência da divindade. Tudo isso é sacralizado por meio de ritos que tornarão 

esse conjunto de objetos a representação da divindade que estará ligada ao neófito ou a 

um terreiro de candomblé. 

Certamente, as peças em porcelana são herança do contato com os europeus. Em 

uma sociedade escravocrata onde os senhores estavam no topo da sociedade, o que eles 

possuíam era o melhor. Para as divindades, as oferendas sempre são compostas daquilo 

a que o adepto tem mais apreço. Na perspectiva de dar e receber, na qual a dádiva 

produz as alianças entre os deuses e os homens, acredita-se que se deve ofertar o que se 

tem de melhor, para que a divindade retribua também com a melhor graça (MAUSS, 

2003). Se a porcelana era algo que vinha de uma camada “superior” e era considerado 

um luxo, então, presentear o orixá com esse conjunto de peças seria muito 

compreensível. 

Certamente, a princípio os assentamentos ou altares dos deuses eram 

confeccionados em argila, madeira ou cabaças. Ainda encontramos nos terreiros 

algumas divindades que estão assentadas em argila, que são normalmente os 

assentamentos coletivos, ou algumas divindades tais como Tempo, Katendê e Njila,  

mas o intercâmbio entre as culturas gerou todo tipo de hibridismos, assim como na 

maneira de se elaborar os assentamentos, como no modo de se vestir, de comer etc. 

Mesmo assim, a mãe de santo, num retorno às origens, mais antigas que a tradição 

angola paulista, propõe a retirada de elementos europeus do candomblé.  

Outra antiga mãe de santo de angola de São Paulo é mãe Caçulinha, que foi 

iniciada em queto e depois deu obrigação com o Sr. Belarmino de Belaoyá, que era de 

nação angola. Ela diz ser descendente da raiz do Bate Folha, e mesmo que traga na sua 

história as presença das tradições queto e angola, ela não está interessada nas diferenças 

de nações, tampouco em mudanças. 
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Mãe Caçulinha fala:  

 
Aqui na minha casa... A minha família... Nós somos angoleiros, mas 
se você vê os pés de dança deles dentro de um queto... nossa senhora... 
Na minha casa o meu velho me deu permissão para bater queto e 
angola. Uma que eu nasci no queto. Tem a parte do queto, tem 
angola... Eles puseram na cabeça do povo, que angola não é 
candomblé. Tem gente que vai atrás, tem gente que não vai. Eu não 
vou. Eu nasci no queto, encontrei meu velho que era de angola, meu 
santo aceitou.  
 

Assim, encontramos entre a busca da “África” e a permanência da tradição 

angola uma infinidade de possibilidades que são apresentadas pelos adeptos. Não há 

uma fronteira rígida e a maneira de viver o processo se dá através do diálogo e da 

confrontação. Neste caso, percebemos o jogo entre as permanências e rupturas na nação 

angola paulista como o de dois mundos que simultaneamente se apresentam na fala dos 

entrevistados, ora como a tradição que deve ser preservada, ora com adesão das novas 

propostas, que são sedutoras.  

Pai Nzazi, que foi iniciado pela mãe de santo Mazaquiassambuka e é neto de tata 

Tawá, também fala da nação angola paulista. Esse pai de santo, mais jovem que os 

anteriores, iniciou sua vida religiosa em 1989.  

Ele acredita que o aprendizado é importante, e que os sacerdotes mais velhos 

têm que ensinar os mais jovens. Admite o uso da escrita e das novas tecnologias. Além 

disso, sobre o trânsito entre nações,  apresenta a concepção de que muitos terreiros 

ainda transitam da nação angola para o queto, pela dificuldade de fazer o candomblé 

angola: 

 
Eu vejo isso, agora, que os nossos ritos são muito puxados. E o povo 
não quer saber mais disso. O povo quer facilidade, o povo quer a coisa 
fácil, é onde se encontram muitos em queto. Muita gente mudou para 
o queto. O que acontece: Isso aconteceu nestes dias com Kiri e o 
próprio Dandula. 

 

Ainda sobre a mudança na nação angola, ele fala:   

 

(...) a gente tem que ter humildade, respeitar as coisas dos outros. 
Porque assim, se você faz seu arroz com água quente, com água 
morna ou com água fria e ele está cozido, e fica bom, não importa... 
Eu acho assim, do quarto de santo para dentro, cada um que faça o 
seu, mas eu acho que a tradição, tem que ser passada. 



62 
 

Aí o que acontece? Essas pessoas que são de angola, que não tiveram 
esse apoio, que só tiveram perseguição, perseguição, foram todas para 
o queto. Isso aconteceu esses dias, aqui na cidade. Essas duas casas 
antigas, hoje estão em queto. 
Eu graças a Deus não vou. Eu tenho uma família grande e muito 
unida. É todo mundo junto. 

 
O pai de santo, como uma geração mais nova, percebe que a tradição angola 

precisa de uma adaptação à modernidade, com a cidade e as exigências da vida na 

metrópole. Em suas palavras, o filho de santo não quer mais ser “negrinho de 

candomblé”, o que dá o sentido de escravidão. 

 Essa expressão tem a ver com o filho de santo que trabalha incansavelmente 

dentro do terreiro de candomblé, sem pagamento e em troca de comida e esteira para 

dormir. Ela tem o sentido de exploração e do trabalho escravo. O “negrinho de 

candomblé” faz lembrar o “muleque”, do qual nos fala Freire:  

 
O escravo torna-se um objeto sobre o qual o menino exerce os seus 
caprichos: empregam-no em tudo e, além disso, incorre sempre em 
censura e em punição (...) os muleques serviam para tudo: eram bois 
de carro, eram cavalos de montaria, eram bestas de almanjarras, eram 
burros de liteiras e de cargas as mais pesadas (FREIRE, 1992, p. 336). 

 

Da mesma maneira, o “negrinho de candomblé” é um faz-tudo. Ele realiza todo 

o trabalho cotidiano mais pesado, mantendo o terreiro limpo e organizado, além de 

auxiliar o pai de santo em todos seus afazeres de sacerdote, aturando seus caprichos e 

censuras, sem ganhar dinheiro nem status, pois na maioria das vezes não é iniciado ou 

permanece por muitos anos como “muzenza” ou “iaô”.53  

Ainda pode-se perceber na declaração do pai de santo que, na metrópole, as 

identidades são múltiplas. Hoje em dia, existe uma grande variabilidade de regimes de 

pertença. Por exemplo, o sujeito pode ser filho de santo, quando está no terreiro, onde 

anda descalço com roupas brancas confeccionadas de morim, senta no chão ou em 

banquinhos, e come com a mão. Ao mesmo tempo, ele pode trabalhar, por exemplo, em 

um banco, de terno e gravata, na frente de um computador, almoçar no restaurante e 

viver em um tempo do trabalho. 

                                                 
53 Um filho de santo, quando é iniciado, torna-se um “Muzenza”. Entretanto, ele não tem o status de um 
filho mais velho, que é uma “Cota”, isto é, que tem obrigação de sete anos de iniciado cumprida. Assim, 
ele permanece com uma postura submissa perante os mais velhos, não pode estar presente na maioria das 
cerimônias que são fechadas para os mais novos, e só se “liberta” dessa situação quando fizer sua 
obrigação de sete anos, que o tornará “irmão mais velho”. 
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Prender esse filho por noventa dias dentro de um terreiro para fazer uma 

iniciação, como me falaram os pais de santo mais antigos, seria uma dificuldade, para 

não dizer uma impossibilidade. Tratá-lo com aspereza, não satisfazer seus 

questionamentos, também será um problema para a nação e para o candomblé. 

Na tradição angola, conforme mãe Kayandewá, “não se olhava no rosto dos pais 

e mães de santo. Eu conhecia minha mãe e as pessoas pelo chinelo. Antigamente, íamos 

para a iniciação para o desconhecido...”. Esse tipo de conduta parece não se encaixar na 

modernidade, quando questionar faz parte da educação, e a liberdade de escolha permite 

que a pessoa transite entre uma grande diversidade de crenças que estão à disposição na 

internet, não exigindo que ela se identifique com uma única tradição religiosa. Assim, o 

filho de santo questiona e quer respostas. Quando não se satisfaz, muda de nação e até 

de crença. 

Pai Nzazi acredita que o aprendizado sobre aquilo que ele chamou de “tradição” 

venha das pesquisas sobre África, mas não quer que interfiram nos seus ritos internos. 

Assim, procura explicações, mitos, rezas e histórias dos grupos étnicos, aos quais 

pertenciam os fundadores da nação angola brasileira. Esse grupo foi chamado por tata 

Katuvanjesi de “bantos”.   

Parece que esse pai de santo não está preocupado em encontrar ensinamentos 

que deixem sua nação mais pura, mas encontrar explicações fundamentadas em culturas 

centro-africanas para um melhor entendimento sobre a nação angola, sobre a língua 

falada e sobre os ritos que realiza. Isso fica claro, como já vimos, quando pai Nzazi fala 

que cada um deve fazer o candomblé de seu jeito, que “do quarto de santo para dentro, 

cada um que faça o seu”, afirmando que não se interessa em mudar o que faz em seu 

terreiro, mas que o conhecimento sobre os inquices, mitos e língua deve ser divulgado 

para todos da nação.  

Assim, procurar o ensinamento não significa necessariamente querer “limpar” o 

terreiro de elementos considerados estranhos à nação angola. Por exemplo, pai Nzazi, 

que está interessado no aprendizado sobre a nação, elaborou durante esta pesquisa uma 

Lavagem de igreja, o que demonstra a pouca importância que o pai de santo dá às 

tentativas de repelir o sincretismo afro-católico.  
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Quanto à pureza, sabemos que, como categoria antropológica, não existe. Além 

disso, também as práticas discretas que existiam de forma separada não eram formas 

puras, pois temos que reconhecer a longa história dessas estruturas. Por outro lado, é 

interessante notar que a diáspora passou a ser vivamente retrabalhada, quando tata 

Katuvanjesi chama a atenção para a revisão e reapropriação das culturas bantas. 

Para Hall, “essa reconfiguração não pode ser representada como uma “volta ao 

lugar onde estávamos antes”, já que, como Hall ao citar Chambers nos lembra, “sempre 

existe algo no meio” (HALL, 2003, p. 35). Esse “algo no meio” transformou o 

significado de muitos elementos das tradições religiosas centro-africanas que 

encontramos hoje na nação angola. A volta à origem só será possível por meio de um 

traçado tortuoso e descontínuo de conexões. Entre a tradição e a tradução, abre-se um 

grande leque quanto à maneira de cada um, de nossos sujeitos, falar sobre a nação 

angola. Mesmo assim todos se identificam como “angoleiros”, e todos praticam a 

“tradição”.  

Além disso, no candomblé da metrópole, a tradição, em muitas situações, 

subsiste à modernidade, convivendo com novas tecnologias e novos meios de 

comunicação.   

Os terreiros fizeram festas e as escolhidas, devido à forte presença dos 

sincretismos afro-católicos e entre nações, foram a Lavagem de uma igreja, e a outra foi 

a festa de caboclo. A primeira apresenta duas festividades: uma de rua, outra de terreiro; 

a segunda foi escolhida devido ao caboclo atravessar as fronteiras das nações e estar 

presente tanto num terreiro de nação angola quanto num terreiro queto paulistano. 

No próximo capítulo, veremos como as festas da Lavagem e as festas de 

caboclo, nas quais elementos de diversas tradições religiosas se encontram, podem 

revelar a nação angola paulistana.  
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Mãe Manudê (foto cedida por Mãe Pulquéria)       Mãe Somenegué (Foto cedida por mãe kayandewá)               

            
         Mãe Nambuazazi                                             

 
Pai Famegüi (foto cedida por Mãe Pulquéria) 

  

CAPÍTULO III  
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As Festas 

 

As festas do candomblé são o apogeu e o resultado jubiloso do culto aos deuses, 

em uma celebração para regozijo de toda a comunidade. É ao redor delas que o 

candomblé se mostra por completo, expondo todas as redes de relações que foram 

necessárias para prepará-las antes de se apresentar publicamente, com suas danças e 

cantos. É Amaral quem nos explica que, nas festas de candomblé, “andam juntos a 

religião, a economia, a política, o prazer, o lazer, a estética, a sociabilidade etc.” 

(AMARAL, 2002, p. 30). 

Essa característica das festas do candomblé, que agregam diversos processos e 

fenômenos culturais, faz delas um fato social total54 e um excelente campo de 

observação antropológico. Nos casos estudados, pude observar a relação do candomblé 

angola com diferentes tradições culturais, tais como, com a nação queto, a Igreja 

Católica, a umbanda, os neopentecostais, a comunidade italiana católica, e ainda com a 

cidade e a vizinhança.   

Em São Paulo, a festa começa, para os de fora, com um convite. No mundo 

contemporâneo, os terreiros elaboram convites, mandam por correio ou internet. O 

“boca a boca”, que era a antiga forma de divulgação, ainda persiste em meio à 

tecnologia moderna. Nas casas de artigos religiosos, onde o povo do santo pode se 

encontrar, ou nas inúmeras festas que acontecem praticamente todos os finais de 

semana, os convites são feitos em meio às conversas informais.  

As festas acontecem quase todos os finais de semana, e a presença de 

convidados é importante para o terreiro que as realiza. A presença de muita gente nas 

festas de um terreiro é traduzida, pela comunidade, como grande prestígio do pai ou 

mãe de santo. Os motivos para a realização delas são, na maioria das vezes, iniciações, 

homenagens a um inquice55 ou orixá, a entrega de um decá56 na confirmação de um 

                                                 
54 Marcel Mauss desenvolveu a noção de fato social total. O fato social compreende: “1° - diferentes modalidades do 
social (jurídico, econômico, estético, religioso, etc.); 2° - diferentes momentos de uma história individual 
(nascimento, infância, educação, adolescência, casamento, etc.); 3° - diferentes formas de expressão, desde 
fenômenos fisiológicos como reflexos, secreções, abrandamentos e acelerações, até categorias inconscientes e 
representações conscientes, individuais e coletivas” (LEVI-STRAUSS, In:___MAUSS, Marcel, 2003, p. 24)  
55 Inquice: Divindades do candomblé angola que tem equivalência com os orixás do candomblé queto. 
56 Decá: Bandeja com material consagrado (decá) que atribui um novo cargo a um filho ou filha de santo, 
ao reafirmar seus votos após sete anos de iniciado, com interesse de abrir um terreiro. 



67 
 

filho com mais de sete anos de iniciado, exus, caboclos e boiadeiros ou a repetição 

anual da cosmogonia. 

Não há um calendário fixo de festividades, podendo variar de terreiro para 

terreiro. Todavia, certas épocas do ano podem ser mais ou menos mantidas, 

principalmente devido à associação de algum dia votivo a um santo católico com um 

inquice ou orixá correspondente. Por exemplo, em São Paulo, no mês de abril, são 

realizadas muitas festas de Incossi57 e de Ogum, pois dia 23 de abril é dia de São Jorge.  

Podemos dizer que julho é a época das comemorações aos caboclos, o que pode 

estar relacionado com a festa de dois de julho baiana, na qual os caboclos são os 

principais homenageados58. Em janeiro, porém, são realizadas muitas festas de 

caboclos, por este ser o mês de São Sebastião. Por isso, também é o mês em que são 

realizadas muitas festas de Oxossi, o orixá caçador (AMARAL, 2002, p. 33). Embora as 

festas de caboclo que fazem parte deste estudo tenham sido realizadas em julho, 

anteriormente presenciei outra festividade de caboclo, em um destes terreiros, no mês de 

setembro, o que mostra que o calendário não é muito rígido quanto a estas festividades.  

Diferentemente das comemorações litúrgicas realizadas nos redutos dos 

terreiros, que são muito numerosas, as festas de rua são bastante reduzidas e recentes em 

São Paulo. Uma conhecida manifestação de rua do povo de santo paulista data do 

carnaval de 1981, com a apresentação do afoxé Filhos da Coroa de Dadá, fundados por 

iyá Wanda e ogã Gilberto, dirigentes de um terreiro de nação queto.  

São ainda poucas as festividades religiosas afro-brasileiras de rua realizadas em 

São Paulo. Vale notar a festa de São Jorge, que acontece há 55 anos, organizada pela 

União de Tendas de Umbanda e Candomblé de São Paulo, e que hoje se tornou um 

modelo para que fossem organizadas outras festas de São Jorge no Estado de São Paulo. 

As comemorações de rua do candomblé paulista diferem das realizadas dentro 

dos terreiros. Isto é, na Lavagem de igrejas, o corpo litúrgico do candomblé, ao sair do 

espaço sagrado do terreiro e tomar as ruas, onde o modo de ser é profano, não há 

manifestação dos inquices nem dos orixás. Entretanto, a festa é realizada ao som dos 

                                                 
57 Incossi: Divindade do candomblé angola que representa o civilizador, aquele que abre os caminhos. 
Sua representação iconográfica são espadas,facões, bigornas, correntes entre outros objetos de ferro. É 
uma divindade bélica associada ao orixá Ogum.  
58 Sobre a festa baiana de dois de julho ver Serra, 2000, p. 123-159. 
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tambores e das cantigas do candomblé que são normalmente tocadas e cantadas nas 

quizombas59. 

A festa de rua cuja análise faz parte deste trabalho aconteceu no dia 28 de 

fevereiro de 2010, e foi a primeira Lavagem das escadas da capela de Nossa Senhora 

Aparecida no bairro Ariton em Carapicuíba, São Paulo.  

 

As Lavagens de igrejas 

 

A Lavagem baiana protagonizada por adeptos do candomblé vem sendo 

realizada desde o final do século XIX60, e é a inspiradora para esse mesmo tipo de 

manifestação em São Paulo 

No interior de São Paulo, a Lavagem da Catedral Metropolitana de Campinas 

completou, em 2011, 26 anos de existência. Embora essa festividade seja recente se a 

compararmos com a Lavagem baiana, ela é uma comemoração de rua do povo de santo, 

que para Campinas tem grande significado. Ela foi incluída no “calendário oficial da 

cidade e no calendário cultural e turístico do Estado de São Paulo”, e hoje leva à rua 

inúmeras manifestações culturais afro-brasileiras (PREVITALLI, 2008). 

Entretanto, a Lavagem de igrejas há muito tem sido discutida, tanto no campo 

acadêmico como pelos próprios adeptos do candomblé. Uma visão crítica a esse tipo de 

manifestação de rua do candomblé defende a posição de que o candomblé não precisa 

da legitimação do catolicismo para ser respeitado e aceito como religião. A Lavagem de 

igrejas, sob esta perspectiva, seria considerada como uma sujeição do candomblé ao 

catolicismo, tido como a religião institucionalizada e superior. 

Subjaz a essa análise a questão que envolve escravos africanos e o senhorio 

europeu. Assim, em tempos em que a escolha religiosa é livre e protegida pela 

constituição brasileira, os adeptos do candomblé não precisam mais se “esconder” sob 

os mantos católicos. Por conseguinte, a liberdade religiosa permite a prática do 

candomblé, que tem uma cosmogonia própria a sustentar seus ritos, símbolos e crença. 

                                                 
59 Quizomba: a festa do candomblé angola referente às iniciações, às confirmações de filhos e filhas de 
santo, e às louvações aos inquices.  
60 Segundo Serra (2000), foi a partir de 1889, devido a interdições eclesiásticas, que a Lavagem do 
Bonfim passou a limitar-se ao adro e ás escadarias do templo. Foi a partir daí que as sacerdotisas negras 
assumiram a Lavagem, reinterpretando-a segundo os cânones de seu culto. 



69 
 

Sabemos que, em um primeiro momento, os africanos que foram trazidos para o 

Brasil faziam festas aos seus deuses nas senzalas, e as justificavam aos senhores e aos 

padres como sendo em louvor aos santos católicos. Assim, a religião dos negros podia 

ser preservada, sob o manto cristão.  

Com o passar do tempo, pela permeabilidade das tradições culturais, os negros 

assimilaram a fé cristã, embora continuassem mantendo a crença nos deuses africanos. 

Se levarmos em consideração a assimilação de elementos católicos reinterpretada pela 

cosmovisão das tradições religiosas africanas, e que hoje está imbricada no candomblé, 

podemos encontrar outra proposição a partir da qual a Lavagem pode ser analisada. 

Na Lavagem, é identificável uma mistura de elementos católicos e religiosos 

afro-brasileiros, que é resultado da “tradução” característica das “formações de 

identidade que atravessaram e intersectaram as fronteiras naturais, composta por 

pessoas que foram dispersas para sempre de sua terra natal” (HALL, 2004, p. 88). 

Nesse contexto, a fusão de diferentes culturas mostrou-se como uma poderosa fonte 

criativa para o candomblé. 

Assim, os santos, da mesma forma que os inquices e os orixás, são fontes de 

veneração e respeito pelos adeptos do candomblé, que os colocam em pé de igualdade 

segundo suas forças “sobrenaturais”. Não que o encontro das culturas de herança 

africana e a cultura do senhor branco colonizador não tenha sido permeado pelo poder e 

a força do dominante. Porém, não podemos deixar de constatar que desse encontro 

resultou a fusão entre tradições culturais diferentes, que produziu uma nova forma de 

cultura.  

É nesse mesmo sentido que vejo a Lavagem de Carapicuíba. O pai de santo que 

organizou a Lavagem, Nzazi61 Ankembo, tem uma ligação com o catolicismo, pois 

participa das missas afros realizadas na igreja de São Pedro. Assim, certamente por 

participar das missas afros e fazer a Lavagem, o pai de santo, e os integrantes do rito 

afro-brasileiro, creem tanto nos santos católicos quanto nos inquices e orixás. 

                                                 
61 Nzazi (Zazi): é uma divindade do panteão do candomblé angola que é associado aos raios e ao trovão. 
Encontramos outra grafia para o nome desta divindade, que é Zaze. 



70 
 

Não era igual a forma de pensar da comunidade católica italiana, que não aceitou 

que a Lavagem acontecesse em frente da igreja de São Pedro.62 Conhecido do pároco e 

parceiro na realização de missas afros, o pai de santo foi procurá-lo para conversar 

sobre a intenção de realizar a Lavagem das escadarias da igreja. O padre foi gentil, e 

aceitou a proposta do pai de santo.  

Depois desse aceite, no entanto, o pároco sofreu pressão dos fiéis. A comunidade 

italiana protestou e foi contra a Lavagem. O pároco ficou numa situação difícil, pois a 

comunidade, inconformada com a possibilidade de a Lavagem acontecer em frente à 

praça da igreja, denunciou-o à CNBB. A igreja não era lugar de festa de preto, afinal, “o 

negro sempre teve o seu lugar lá no terreiro”63 (BERNARDO, 1998, p. 158).O pai de 

santo nos contou:  

 
A discriminação é muito grande. O padre Mauro é muito legal... nós 
chegamos a fazer muita coisa juntos, mas não deu para fazer a 
Lavagem. Ela (a igreja) fica numa comunidade de italianos... a 
comunidade até chegou a denunciar o padre na CNBB. (Pai Nzazi 
Ankembo) 
 

Bernardo, ao estudar a memória dos negros e italianos em São Paulo, escreveu 

que a memória dos velhos negros a respeito da religião católica é 

 
sobretudo de discriminação. Em relação a essa modalidade religiosa, a 
memória da discriminação aparece com maior intensidade, talvez 
porque as expectativas em relação ao catolicismo fossem justamente 
opostas. Em outras palavras, os negros esperavam da igreja um 
tratamento igualitário (BERNARDO, 1998, p. 133). 
 

Quando a questão é intolerância religiosa, vale notar que as religiões afro-

brasileiras foram perseguidas pela igreja católica ao longo dos séculos. Nos últimos 

anos, temos presenciado o aparecimento de missas afros, onde são utilizadas roupas 

africanas e certos rituais estilizados do candomblé. Todavia, nem sempre são aceitas 

pela comunidade católica, gerando muitas discórdias e até mesmo o afastamento de 

alguns padres. 

                                                 
62 Essa igreja foi construída por volta dos anos de 1970, em função da festa de São Pedro, que é o 
padroeiro da cidade. Disponível em: 
<http://187.17.112.116/carapicuiba.sp/secretarianoticias.php?id_secretaria=5&id_noticia=727>. Acesso 
em: 7 de novembro de 2011 

 
63 A igreja da Achiropita, que é frequentada pela comunidade negra, segundo Bernardo, “não é somente 
outra religião; é uma religião de negros; e não é uma igreja qualquer; é a igreja da Achiropita. O conflito 
existe e parece que, em termos concretos, encontra-se latente” (BERNARDO, 1998, p. 158). 
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A aceitação de elementos da cultura afro-brasileira e do candomblé nas missas 

não é uma tarefa fácil. Para isso, há de se compreender as identidades culturais como 

não sendo fixas. Elas transitam entre diferentes posições, e isso muitas vezes os adeptos 

católicos não os assimilam, pois pensam as identidades culturais fixas, e não querem 

religião de preto maculando seus ritos católicos. 

O pai de santo traduziu esse preconceito quando disse: “Eles não querem a gente 

lá. Os macumbeiros que fiquem nos terreiros”.  Assim, mesmo que o candomblé não 

tenha mais exclusivamente negros, é uma religião de origem negra, então sofre 

preconceito de cunho racial por ser um elemento da cultura afro-brasileira. 

Em outro sentido, podemos também pensar as missas afros como resultado da 

emergência do “sujeito fragmentado”, motivado pelas “identidades abertas, 

contraditórias, inacabadas, fragmentadas do sujeito pós-moderno” (HALL, 2004, p. 46). 

Dessa forma, sujeitos de tradições religiosas diferentes podem ser agregados às missas 

afros, tais como os adeptos do candomblé, que retiram seus recursos de diferentes 

tradições culturais. 

A assimilação de elementos religiosos afro-brasileiros nas missas não significa 

que a comunidade católica aceite o candomblé, sendo muito mais uma atitude da Igreja 

que tem a ver com a disputa pelo mercado de bens simbólicos do que a aprovação da 

cosmogonia do candomblé.64 Tanto é que a celebração é realizada em território católico, 

a igreja. Percebe-se, assim, com quem ainda está o poder. 

Além da relação do candomblé com a igreja e com os italianos católicos, ainda 

posso perguntar: Que outras relações a ocorrência da Lavagem transmite?  Para 

obtermos uma resposta, devemos olhar o fenômeno por outros ângulos, pois as 

Lavagens de igrejas podem conter significados de caráter político. 

Uma primeira implicação é que, devido ao momento histórico, o candomblé, ao 

se mostrar em espaço público, pode estar afirmando sua resistência às perseguições que 

sofreu e que vem sofrendo desde seus primórdios. Na avenida por onde passaria o 

cortejo da Lavagem, contamos, na época, cerca de vinte igrejas neopentecostais. Isso foi 

                                                 
64 De acordo com a pesquisa de Bernardo, “a partir da década de 60, com o Vaticano II, a Igreja Católica 
passou a reconhecer as religiões afro-brasileiras como religiões [...]. Todavia, a aceitação atual por parte 
da Igreja Católica das religiões afro-brasileiras não assegura que os velhos descendentes de italianos 
também as aceitem” (BERNARDO, 1998, p. 157).  



72 
 

contabilizado da entrada do terreiro até o início da rua onde foi realizada a Lavagem, 

que tinha por volta de 3 km. A maior parte delas, instaladas em garagens e pequenos 

locais de comércio.  

Sobre esse fato vale uma notificação, pois nos últimos vinte anos houve um 

acirramento dos ataques das igrejas neopentecostais contra as religiões afro-brasileiras. 

Conforme Silva, “os casos de intolerância, antes apenas episódicos e sem grandes 

repercussões, hoje se avolumaram e saíram da esfera das relações cotidianas menos 

visíveis para ganhar visibilidade pública, conforme atestam as frequentes notícias de 

jornais que os registram em inúmeros pontos do Brasil” (SILVA, 2007, p. 10). 

A intolerância religiosa está presente tanto nas igrejas neopentecostais quanto na 

comunidade católica dos descendentes de italianos, de forma que podemos pensar que a 

iniciativa de colocar o candomblé nas ruas de Carapicuíba pode ser traduzida como uma 

atitude de resistência à intolerância religiosa. Pai Nzazi, ao contar sobre sua convivência 

com a vizinhança “crente”, revela o embate entre estas duas modalidades religiosas:  

 
Os daqui chamaram polícia para mim várias vezes. Faziam aquele 
fuzuê. Mas, como eles viram que eu não sou um Zé ninguém... Ele 
parou. Mas, se eu tivesse baixado a cabeça, tinha me comido vivo. 
Hoje nós temos a lei do psiu aqui na cidade. Eu tenho uma boa relação 
com o capitão Diniz aqui na cidade... E uma das coisas que eu 
consegui segurar foi a questão dos toques, principalmente para quem 
toca à noite. Mas a gente tem que ser aberto, fazer política. Eu entrei 
para a política, porque sem a política você não faz nada. Porque desde 
a hora que você nasce até a hora que você morre, tudo é política. Você 
faz política até dentro de casa, com os filhos, negociando...” 
 

A Lavagem de Carapicuíba pode, então, ser pensada como uma atitude política 

contra a intolerância religiosa e o racismo, uma vez que a visibilidade da cultura afro-

brasileira que o evento proporciona é uma forma de se posicionar politicamente perante 

as instituições e a sociedade. 

Pai Nzazi também falou que aproveitou o momento de abertura política, em que 

há possibilidade de conversar com o governo da cidade, para fazer a Lavagem: “Aí 

surgiu da gente fazer a Lavagem, já que a gente está com espaço no governo... a gente 

tem que pegar tudo que o que der para pegar. Era para as pessoas começarem a ver a 

religião com outros olhos.” 
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No cortejo da Lavagem havia a presença de diferentes elementos da cultura afro-

brasileira. Além dos pais, mães e filhos de santo, havia integrantes da ala das baianas da 

escola de samba Unidos da Casa Verde e o afoxé Filhos da Coroa de Dadá. Essa 

composição peculiar do cortejo vincula-se à relação que o povo do santo estabelece com 

outros grupos, por compartilhamento de determinados códigos. 

Tanto as escolas de samba quanto os afoxés são muitas vezes organizados por 

gente do santo, como, por exemplo, o que estava no cortejo. Assim, há uma tendência 

da Lavagem de igrejas pelo candomblé de aglutinar outras manifestações afro-

brasileiras. Essas ocasiões são momentos propícios para que elementos da cultura afro-

brasileira se mostrem em público, onde são muitas vezes segregados, além de ter a 

oportunidade de tornar manifestas as reivindicações desta população. 

Dessa forma, a Lavagem de Carapicuíba, composta por elementos diversos da 

cultura afro-brasileira, proibida de ser realizada em frente à igreja de São Pedro, foi 

transferida para as escadas da capela de Nossa Senhora Aparecida. 

 

A Igrejinha sem preconceito 

 

A história da capela de Nossa Senhora Aparecida começa com uma senhora 

chamada Maria Antunes, umbandista que havia feito uma promessa de construir uma 

igreja para Nossa Senhora Aparecida. Souza relata que Maria Antunes também era 

conhecida como “Maria do Vô”, e construiu a igrejinha “na década de 70 como réplica 

da Igreja do Bom Jesus do Bonfim das Águas Vermelhas, fundada na cidade de 

Sorocaba em 1906, pelo ex-escravo João de Camargo com quem Dona Maria teve 

contato” (SOUZA, 2010, p. 28). 

A história revelada pela filha de Dona Maria conta que Vô Catinguelê, o guia de 

Dona Maria, disse a um cliente que ele ganharia duas vezes na loteria. O cliente ganhou 

e doou o terreno onde foi construída a capelinha e uma casa, onde, até hoje, mora sua 

família (SOUZA, 2010). Neste local, nos anos de 1980, foram realizadas inúmeras 

festas, “Congadas, Moçambiques, Divino, Folia de Reis e outros festejos (que) também 

se configuram no que podemos definir como um “catolicismo de preto no Brasil”, visto 

que se diferenciam do catolicismo das populações denominadas brancas, pela presença 

de danças, batuques e cantos, batizados, festas afro-brasileiras, congadas” (SOUZA, 

2010, p. 84).   
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De acordo com a narrativa acima, o pai de santo conta: “Lá, padre ia fazer 

batizado, casamento, tinha congadas, muitas festas...”. Estas manifestações afro-

brasileiras, que são resultado do processo de hibridação entre as tradições culturais 

indígenas, africanas e católica, marcaram o espaço onde perdura a memória coletiva. É 

essa memória que leva o candomblé a procurar a capela para fazer a Lavagem. Na 

verdade, “o lugar recebeu a marca do grupo, e vice-versa” (HALBWACHS, 1990, p. 

133). 

Parte da comunidade local considera a capela como ilegítima, por não pertencer 

à Igreja Católica, e por esse motivo, as pessoas dizem que a igreja “não presta”. Esse 

preconceito pode ser constatado na própria história de Souza, quando ela revela sua 

experiência da infância, relacionada a eventos afro-brasileiros e à igrejinha: 

 
De minha infância trago recordações de quando estava com mais ou 
menos oito anos de idade, ao passar em frente à “Igrejinha Amarela” e 
ver a Congada se apresentando, falaram-me: não olhe, esta é a 
igrejinha do diabo! E essa foi a forma com que passei a nomear a 
partir daquele momento a Capela Nossa Senhora de Aparecida, 
embora eu nunca tivesse participado das programações 
litúrgicas/religiosas ou festivas daquele local, esta era a referência que 
eu tinha (SOUZA, 2010, p. 85). 
 

Halbwachs observa: “Há lugares sagrados; há outros que evocam lembranças 

religiosas; há lugares profanos; alguns que estão povoados de inimigos de Deus, onde é 

preciso fechar os olhos e ouvidos; outros sobre os quais pesa a maldição” 

(HALBWACHS, 1990, p. 143). No caso desta capela, para sua fundadora, seus clientes 

e os integrantes das inúmeras manifestações culturais afro-brasileiras, assim como para 

o candomblé que recentemente realizou a Lavagem, ela é um espaço sagrado. Pois não 

importa que “os outros” a designem como ruim ou do demônio, já que “uma igreja é 

como um livro do qual somente um pequeno número, pode soletrar e decifrar todos os 

caracteres” (HALBWACHS, 1990, p. 157). 

 Após o falecimento de Dona Maria Antunes, as festas acabaram. Era ela quem 

fazia as relações com os festeiros. A capela, por sua vez, ficou meio esquecida, tirando 

de evidência as manifestações populares afro-brasileiras. O pai de santo me contou que 

houve padre e pastor querendo comprar a capela, mas a filha de dona Maria resistiu. Pai 

Nzazi conta: “O pessoal da igrejinha é muito legal. É uma família. Um montão de vezes 
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quiseram comprar a igreja, mas eles não vendem. Mesmo com dificuldades, eles não 

vendem. Dizem que tem nos fundos da igreja um congá65, com tudo.”    

Isso é facilmente compreensível, pois conforme Halbwachs, a religião se 

expressa “sob formas simbólicas que se desenrolam e se aproximam no espaço: é sob 

essa condição somente que asseguramos que ela sobreviva” (HALBWACHS, 1990, p. 

157).  Por isso o interesse de outras tradições religiosas tomarem posse da capela, que 

seria a forma de apagar da memória dos homens a lembrança dos cultos afro-brasileiros 

ali realizados.  

Infelizmente, hoje não são mais realizadas as congadas, as festas de Reis, as 

novenas, tampouco outras tantas possibilidades que a igrejinha ainda poderia 

proporcionar à comunidade local. Mesmo assim, a capela, de nome “Casa de Caridade 

João de Lima Catinguelê”, recebeu mais uma vez outra manifestação religiosa afro-

brasileira. O candomblé foi fazer a festa neste espaço de fé que também pode ser 

interpretado como um espaço de fortalecimento da identidade afro-brasileira. 

 

Uma etnografia 

 

Com paredes caiadas, a igrejinha repousa no começo da rua, como que parada no 

tempo. Uma cerca rude, meio tombada pela idade e pelo peso do colonião, das marias-

sem-vergonha, das flores de maio, a separava da via pública, deixando-a no alto do 

terreno como se estivesse posta num altar. 

 Uma escadaria, em parte revestida com piso, outro tanto no cimento rústico 

devido ao desprendimento da cerâmica, conduzia à entrada da capela. Não eram 

ostentados santos nem anjos em sua fachada, apenas um grande sino que a encimava e 

se mantinha em silêncio, à espera do momento de anunciar a festa que se realizaria aos 

pés da capela.  

Na fachada, podiam-se ver três pequenas janelas, uma redonda, mais ao alto e ao 

centro, e outras duas, distribuídas uma em cada lado. Na entrada, havia três portas em 

arco que possibilitavam o acesso a uma varanda que antecedia a pequena nave. Os arcos 

foram munidos de grades, que, por não combinarem com o conjunto arquitetônico, 

                                                 
65  Congá: Altares dos terreiros de umbanda onde estão colocadas imagens de santos católicos, e não raro 
com estátuas de indígenas, preto-velhos. Encontramos também a grafia Gongá com mesma significação. 
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certamente foram mais recentemente agregadas devido ao desencantamento do mundo 

contemporâneo, em que os descrentes não mais respeitam os espaços sagrados. Apenas 

a do meio estava aberta. A porta que se abria para o interior deixava transparecer umas 

poucas fileiras de bancos, que, dispostos em ambos os lados, formavam no meio um 

estreito corredor que ia dar no altar. 

O altar, pintado de azul e branco, coberto com toalhinhas rendadas, comportava 

em destaque uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, coberta com manto de veludo e 

lantejoulas. Em um plano mais abaixo, ladeando a santa, do lado esquerdo uma imagem 

de São Sebastião, e do lado direito, uma imagem de Jesus, de braços abertos, em uma 

menção à benção aos fiéis. No meio, quase imperceptível estava a pombinha do espírito 

santo, que tinha a seus pés um crucifixo. Vasos de porcelanas rosa, azul e branca, 

carregados de rosas artificiais coloridas e flores de maio, enfeitavam o altar.  

Esse altar me fez lembrar os “congá” dos antigos terreiros de umbanda de São 

Paulo, onde se podiam ver imagens dos santos e de Jesus Cristo, flores artificiais, 

lamparinas e toalhinhas que revelavam uma estética muito peculiar das religiões afro-

brasileiras. Hoje, existem muitos terreiros modernos, de maior poder aquisitivo, que 

possuem altares estilizados, mais adaptados ao gosto da modernidade ocidental. Apenas 

os mais antigos ou os localizados mais na periferia é que ainda mantêm os santos de 

gesso, os mantos bordados de Nossa Senhora, as toalhinhas de renda e as flores de papel 

crepom. 

A igreja, com ares de terreiro de umbanda, mantinha suas portas abertas, 

aguardando a chegada do candomblé, quase como quando esperamos a visita de um 

parente próximo que há muito não vemos. 

 

A espera do cortejo 

 

Próximo à capela, muitas pessoas esperavam a chegada do cortejo que viria para 

a Lavagem. Entre elas, havia pais de santo, macotas66, filhas e filhos de santo, que 

vieram vestidos de branco, ostentando fios de contas que indicavam seus lugares na 

                                                 
66 Macota: título outorgado a determinadas mulheres que não comportam o transe, dentro do candomblé 
angola. Tem a mesma função que as equedes do candomblé queto. 
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hierarquia do candomblé. Outros, de roupas comuns, ficavam mais distantes da 

conversa que aos poucos se instalava entre o povo do santo.  

Aos poucos, o falatório foi se desenrolando entre os adeptos do candomblé.  Se a 

pessoa não era conhecida, alguém se aproximava e perguntava qual era a sua nação, de 

onde viera, qual sua filiação. A identificação de um adepto do candomblé vem atrelada 

a sua ancestralidade, que tem a ver com o pertencimento a alguns subgrupos do 

candomblé. Assim, quando perguntam a alguém, a que nação pertence, isso indica qual 

modalidade de candomblé ele pratica, localizando a pessoa no subgrupo correspondente.   

Quando a pergunta é de onde a pessoa vem, isso significa que o candomblé não 

é exatamente igual em todo o mundo, e que existem lugares que são mais ou menos 

detentores da tradição, como por exemplo, os terreiros mais antigos da Bahia, que são 

mais considerados nessa categoria. E, finalmente, se a pergunta é sobre a filiação, isso 

tem a ver com a ancestralidade mais próxima que indicará uma das árvores genealógicas 

do candomblé, que também indica os ancestrais religiosos afro-brasileiros mais 

distantes. 

Certamente, essas marcas não esgotam as características do adepto, porém são 

suficientes para o reconhecimento em um primeiro encontro. Neste caso, são vários 

pertencimentos que, unidos, enriquecem sua identidade religiosa, que vai mudando de 

acordo como o sujeito é interpretado. 

Fiquei sabendo que todos que estavam mais próximos eram de nação angola e da 

grande São Paulo. Uma senhora se aproximou e puxou conversa, logo mais outros se 

achegaram, formando um grupo67.  

Uma macota que transitava com desenvoltura entre os grupos chamou-me para 

apresentar seu pai de santo, que tinha, além de um terreiro, uma federação localizada em 

São Paulo. Após as apresentações, ele me perguntou qual era minha nação. Respondi 

que era angola. Então, olhando-me firme nos olhos e franzindo um pouco a testa, 

perguntou: “Mas, é angola, angola mesmo?”  

Pega de surpresa, reagi de forma reticente, pois não compreendia exatamente o 

que ele queria dizer com “angola, angola mesmo”. Repensando o sincretismo e as 

                                                 
67A comunicação entre nós foi favorecida porque, eu também estava vestida de branco e embora, eu 
estivesse ali como uma pesquisadora não podia deixar de lado minha condição de iniciada, pois foi 
através dela que recebi o convite para participar da Lavagem.  
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formas híbridas da cultura, já há algum tempo, não respondi imediatamente. Assim, ele 

voltou a me perguntar: “Você faz angola... Mesmo? Porque tem gente que fala que faz 

angola e que não é angola. O que você faz no seu terreiro? Como é sua angola?” 

Não era o momento nem o lugar para começar uma discussão sobre pureza e 

hibridismos com um pai de santo que acabara de conhecer, daí respondi: “Faço como 

meu pai de santo faz e me ensinou”. Ele pensou um pouco, e novamente inquiriu: 

“Quem é seu pai de santo?” 

Respondi que era Ubiacylê, filho de Nambuazazi. Então, ele levantou um pouco 

as sobrancelhas, e assentiu com a cabeça: “- Ah! Ubiacylê... Conheço seu pai. Ele faz 

um bom candomblé angola.” Hoje, muitos integrantes do candomblé angola de São 

Paulo preocupam-se em definir a “verdadeira” nação angola.  

Entretanto, traduzida no caldeirão da diáspora africana e do colonialismo, a 

nação angola se constituiu do cruzamento entre diferentes culturas. Em São Paulo, na 

contemporaneidade, a disputa entre as forças da tradição e da “tradução” divide seus 

adeptos, que ora tendem a uma, ora a outra forma de ser.  

Assim, a procura da pureza cultural perdida, se é que ela alguma vez existiu, 

jamais poderá ser recuperada, pois hoje a nação angola é produto de várias histórias 

culturais. A princípio, na fundação do candomblé, estes africanos tiveram que aprender 

a falar diversas linguagens culturais, a traduzir e negociar entre elas, portanto não 

haverá retorno ao passado (HALL, 2004).  

Nos encontros religiosos de candomblé, em congressos organizados em várias 

regiões do Brasil, adeptos da nação angola questionam qual é a melhor maneira de fazer 

candomblé na nação angola. Certos pais de santo são acusados de inventarem novos 

inquices, e as antigas diginas68 são criticadas por não terem uma origem 

“Congo/Angola”. 

Essa polêmica tem a ver com pessoas que se opõem à mistura entre o candomblé 

angola e o queto, acreditando que invariavelmente essas impurezas destruirão o que 

resta da nação angola. Todavia, no intuito de se aproximar da África perdida, são 

trazidas inovações para dentro da nação, demonstrando assim que nada é estático na 

cultura, e que isso significa mais uma vez um diálogo entre culturas.  
                                                 

68 Digina: nome que o neófito recebe após a iniciação no candomblé angola. 
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O pai de santo que assentiu ser Ubiacylê um “bom” conhecedor da “verdadeira 

nação angola”, certamente acredita que a “melhor” nação angola seja aquela feita pelos 

antigos sacerdotes paulistas, dos quais descendem muitos terreiros de candomblé angola 

desta região. A partir daí, a conversa passou a ser sobre a verdadeira nação angola, sem 

que nenhuma das pessoas envolvidas definisse o que exatamente entendiam por 

“verdadeira nação angola”. Entretanto, criticavam as inovações, as invenções, que 

descaracterizavam a velha nação paulista, pondo às claras o debate que acirra os ânimos 

dos integrantes dessa nação.  

 

A Lavagem 

 

Todos esperavam ansiosos pelo cortejo, até que a procissão apontou no final da 

avenida, que tinha como transversal a rua da capela. 

O cortejo vinha precedido de um carro policial como batedor, que ordenava o 

povo de santo no sentido do trânsito, em um dos lados da avenida. À frente vinha o 

afoxé, vestido de vermelho e branco, tocando os tambores e xequeres69, que 

acompanhavam as cantigas para Lembaranganga70. Logo a seguir, vinham as baianas, 

todas de branco, enfeitadas com colares de contas coloridas, portando quartinhas e 

flores nas mãos. No conjunto do cortejo, todas as mulheres vestidas de baianas pareciam 

pertencer ao candomblé. Porém, numa observação mais atenta, pude perceber que as 

baianas da escola de samba se diferenciavam das filhas de santo. Essa diferenciação se 

dava à primeira vista entre os colares71 que sintetizam os fundamentos e a concepção 

hierárquica do candomblé. 

As filhas de santo portavam colares de contas que indicavam sua divindade 

protetora, os anos de santo e a posição hierárquica que ocupavam no terreiro.  De outro 

modo, as baianas da escola de samba portavam colares fantasia, de contas douradas, que 

eram apenas símbolos da baiana tradicional, mas que nada significam para o conjunto 

de símbolos pertinentes ao candomblé. O afoxé acompanhava com a percussão o pai de 

                                                 
69 Xequerê: instrumento musical que compreende uma cabaça coberta com contas ou búzios. 
70 Lembaranganga: Inquice do candomblé angola similar ao orixá Oxalá. 
71 O fio de contas, para o candomblé “é um emblema social e religioso, que marca um compromisso ético 
e cultural entre o homem e o santo [...] Além de identificar o indivíduo, sua situação no terreiro, ainda 
identifica o tipo de Nação, ora por cor, (e) por emblema [...] (LODY, 1995, p. 202). 
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santo Nzazi e o Ogã Gilberto, que vinham interpretando cantigas para Lembaranganga, 

auxiliados por microfones e um carro de som.  

Assim, uniram-se na Lavagem vários elementos da cultura afro-brasileira: a 

nação angola do pai de santo que elaborou a Lavagem, a nação queto à qual o afoxé era 

ligado, o próprio afoxé, além de alguns componentes da escola de samba. Na 

manifestação de rua, todos eram representantes do universo afro-brasileiro, e por isso 

puderam estar unidos na Lavagem da capela, fazendo a festa. 

O sino, que até então, se mantivera silencioso, soou muitas badaladas, 

anunciando seus visitantes, ao mesmo tempo em que integrava, com receptividade, a 

capela na festa do povo do santo. Todos se reuniram em frente à igrejinha. Ao som das 

cantigas e dos atabaques, as baianas subiram as escadas e foram entornando a água das 

quartinhas, que levavam à cabeça, no chão. Com vassouras nas mãos, as senhoras foram 

lavando simbolicamente os degraus. 

A festa se desenvolvia como um ato religioso e ao mesmo tempo festivo.  A 

alegria das baianas ao realizarem o trabalho espontâneo contagiava a todos. Ao 

terminarem, algumas ensaiavam uns passos de samba, todos riam e conversavam. Uma 

senhora dizia a outra que “tudo estava lindo”. A satisfação e a fé estavam estampadas no 

rosto dos participantes.   

É interessante notar que, no caso desta Lavagem, o limiar entre sagrado e 

profano é um pouco diferente do que no caso de Lavagens de igrejas católicas em que as 

portas permanecem fechadas, pois a capelinha parecia dar uma continuidade ao terreiro. 

Seu passado umbandista tinha muito a ver com a cerimônia que se passava aos seus pés. 

Os santos pareciam acostumados com esse tipo de festa. As portas estavam abertas, 

diferentemente do que acontece, por exemplo, na Lavagem da catedral de Campinas e 

do Bonfim.  

No caso da Lavagem de Carapicuíba, mesmo que os integrantes não tenham 

entrado na capela, as suas portas, permanecendo abertas, tornaram-na receptiva ao 

ritual. O altar que muito se assemelhava ao congá da umbanda promoveu uma 

continuidade aos rituais do terreiro. Nesse caso, os espaços foram complementares do 

ponto de vista simbólico, uma vez que não houve uma ruptura entre o ritual da Lavagem 

e a igreja. 
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Assim, mesmo que os integrantes da festa cantassem para Lembaranganga, a 

homenageada, naquele momento, foi Nossa Senhora Aparecida. Umas senhoras, 

conversando, diziam o quanto achavam que a santa tinha gostado e uma delas muito 

emocionada disse: “Ai... Eu adoro Nossa Senhora Aparecida! Ela gostou, tenho 

certeza.” Assim as hibridações que são apresentadas na Lavagem, devido aos diferentes 

regimes de pertença, desafiam, conforme Cancline, “o pensamento binário a qualquer 

tentativa de ordenar o mundo em identidades de oposições simples” (CANCLINE, 

2008, p. XXXIII). 

 Nesse contexto, podemos fazer referência a Canevacci, que ao citar 

Vasantkumar, diz: “devido à presença de contradições lógicas, o sincretismo pode ser 

definido como um processo de mixagem do compatível e de fixação do incompatível” 

(CANEVACCI, 1996, p. 22). A questão fica mais tensa na segunda parte da frase, 

“fixação do incompatível”. Ainda é Canevacci que a interpreta quando escreve: 

 
Aqui há o esforço de desafiar a mutação não de modo predatório, mas 
descentrado. Mutação que aceita jogar com o não-compatível, que o 
incorpora, que o felicita; tornando feliz o advento do  incompatível – 
do estranho, do reificado, do alheio – é possível deslizar ao longo do 
risco de uma sensualidade “dissoluta”. 
O processo em que este incompatível transfigura-se em algo de aceito 
em meu âmago deve ser dolorosamente doce (CANEVACCI, 1996, p. 
23). 

 
 Dando sequência à observação da Lavagem de Carapicuíba, percebo que ela 

está ligada à Lavagem baiana do Bonfim. Nesse sentido, encontramos uma rede de 

relações fundamentada por um mito fundador, que envolve inquices, orixás e o santo 

católico. 

Assim, Lembaranganga é o inquice correspondente ao orixá nagô Oxalá. Por sua 

vez, na Bahia, Oxalá é identificado com Nosso Senhor do Bonfim. Se cruzarmos estas 

significações, encontraremos Lembaranganga, Oxalá e Nosso Senhor do Bonfim numa 

relação sincrética que propiciará o rito das Lavagens, que se fundamenta em um mito de 

origem nagô, protagonizado por dois orixás, que são Oxalá e Xangô. 

O mito de Oxalá72 que aqui parece se encaixar é o da viagem de Oxalá às terras 

de Xangô. Nesta viagem, Oxalá, ao chegar às terras de Xangô, tornou-se prisioneiro por 

                                                 
72 O mito aqui transcrito foi colhido da tradição oral dos terreiros, entretanto ele foi registrado no livro de 
Prandi, Mitologia dos orixás (PRANDI, 2001, p. 519). 
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não ser identificado como amigo do rei. Estando aprisionado, Oxalá se tornou 

extremamente triste, disseminando sua profunda tristeza no reino de Xangô. A 

propagação dessa tristeza não permitia que nada frutificasse, que as crianças  

vingassem, que as cabras procriassem. Tudo se tornou seco e sem vida no reino de 

Xangô.  

Xangô, à procura da causa dos problemas de seu reino, descobriu que, sem que 

ele soubesse, seu amigo Oxalá havia sido preso por engano e permanecia aprisionado 

em seu reino. Ao saber disso, Xangô mandou que soltassem Oxalá, que lhe banhassem e 

lhe dessem de comer o que de melhor havia em seu reino. Somente assim o reino de 

Xangô voltaria a ser fértil, as cabras a darem leite e as mulheres a gerarem filhos 

saudáveis. A chuva molhou novamente a terra, e as arvores frutificaram. Assim, a 

felicidade de Oxalá revigorou-se, e revigorou o reino de Xangô. 

Para que a Lavagem da Capela fosse realizada, foram feitas anteriormente, no 

terreiro, oferendas ao inquice Lembaranganga. Somente após a finalização da Lavagem 

é que os adeptos iriam dar sequência e finalização aos rituais do terreiro. Esse ritual é 

chamado na nação angola em São Paulo de “dilonga diá maza”73, e tem uma relação 

sincrética com as “águas de Oxalá” da nação queto. Dessa forma, foi por meio da 

“dilonga diá maza” que o mito de Oxalá foi recriado, para que a Lavagem da igreja de 

Nossa Senhora Aparecida pudesse acontecer, uma vez que ela corresponde ao modelo 

da Lavagem baiana do Bonfim. Mais tarde, veremos que, na festa do terreiro, o inquice 

Zazi, que corresponde ao orixá Xangô, vem dançar na festa, completando as relações 

anteriores e reproduzindo o mito. 

 

 

 

 

 

 
                                                 

73 Dilonga diá maza: “prato de água”. Dilonga- Kimbundo –prato. Maza – kikongo – água. Quanto à grafia, 
encontramos nos convites do candomblé a palavra escrita como “Mazza”. Entretanto, escolhemos a grafia “Maza” 
por estar assim escrito no dicionário Português – Kimbundo- Kikongo. (MAIA, 1961.) 
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Esquematização da Lavagem 

                                                    MITO 

 

       Lembaranganga  Oxalá           Xangô  Zazi 

      

                  N.S. Bonfim 

  Capela  Lavagem Carapicuíba 

 

 

 Esquematização das Águas de Oxalá e Diloga diá Mazza  

 MITO 

 

Lembaranganga          Oxalá   Xangô  Nzazi 

 

 

Águas de Oxalá 

Dilonga diá Maza 

Dessa maneira, as águas de Oxalá são festejadas todos os anos nos terreiros, 

onde o tempo primordial é recriado para purificar as faltas, trazendo a harmonia divina. 

A Lavagem foi feita em nome de Lembaranganga, mas foi oferecida para Nossa 

Senhora Aparecida, o orago da capela. O candomblé e a umbanda de São Paulo 



84 
 

estabelecem uma relação sincrética dessa Santa com as divindades das águas doces, que 

naquele momento tanto podiam ser Dandalunda quanto Oxum74.  

Terminada a Lavagem, o cortejo rapidamente se dissolveu. Mas, a festa não 

havia terminado. No terreiro, a “dilonga diá maza” deveria ser finalizada. Alguns 

voltaram a pé para o terreiro, outros retornaram de carro. Para os que estavam a pé, foi 

uma longa caminhada de volta. 

 

Dilonga diá maza – a festa de Lembranganga 

 

Chegando ao terreiro, as pessoas foram se acomodando no salão de festas. Além 

dos integrantes da Lavagem, estavam também no terreiro, filhos e pais de santo de 

outras casas e de outras nações, que não estiveram presentes na Lavagem. Na quizomba, 

a festa da nação angola, é que começam a se perceber as diferenças. É onde as fronteiras 

entre as nações, mesmo que não sejam dicotômicas, são apreendidas por quem conhece 

as outras nações de candomblé.  

Na festa, sentou-se ao meu lado uma equede75 que era iniciada no candomblé 

queto. Como as cantigas, os toques de atabaque e a língua falada são diferentes da nação 

queto, essa senhora não entendia o que estava acontecendo na festa. Assim, perguntava-

me a todo o momento: “Para quem está cantando agora? Quem é esse? No orixá quem 

é?”. A equede queria a “tradução” para a nação que ela conhecia. Estranhava as danças 

e as comparava com as do queto. Quando cantaram para Dandalunda, ela me perguntou 

para quem cantavam naquele momento. Respondi-lhe que era para Dandalunda, e ela 

me inquiriu: “Mas, quem é ela no queto?”. 

O inquice Dandalunda é sincretizado com o orixá Oxum. Ao saber disso, 

percebendo a dança energética de Dandalunda manifestada em uma das filhas do 

terreiro, comentou: “Que estranho. Oxum na minha nação é tão delicadinha. Dança tão 

leve. Aqui é tão diferente...”. Como ambas têm ligação com a água, e no candomblé 

angola de São Paulo, há pouco tempo atrás, o inquice era conhecido pelo nome do 

orixá, pude traduzir Dandalunda por Oxum. Mas, quando observamos as manifestações 

                                                 
74 Dandalunda: No candomblé angola de São Paulo é o inquice das águas doces, dos rios e cachoeiras que 
corresponde ao orixá Oxum. 
75 Equede: é um cargo ocupado por mulher que cuida dos orixás quando “incorporados”, executando tarefas variadas 
no terreiro. 
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de Dandalunda e de Oxum em festas, e se compararmos as danças das duas divindades, 

verificaremos que não são semelhantes.  

Percebemos aqui quão fluidas são as fronteiras entre as nações. Por ser assim, ao 

mesmo tempo em que o inquice e o orixá têm cada um sua especificidade, nas fronteiras 

eles se diluem, nos pontos de intersecção. 

No transcorrer da festa, quando cantaram para o inquice Nzazi, o pai de santo 

entrou em transe. Não era um transe sem sentido, pois tudo indica que sua importância 

tinha a ver com a festa de Lembaranganga e com o mito. Para que possamos entender 

essa relação, temos que retomar o mito e traçar as equivalências entre inquices e orixás. 

Nzazi “veio” no transe do pai de santo, reproduzindo assim o mito que fala da viagem 

de Oxalá para o reino de Xangô. Desta maneira, a presença de Nzazi se justifica, devido 

a sua equivalência com Xangô. Se há alguns momentos atrás o inquice não parecia 

orixá, agora os dois são a mesma coisa. 

Também sabemos que a Dilonga diá Maza seria uma cerimônia equivalente às 

águas de Oxalá da nação queto. Nesse sentido, a festa do terreiro estava intimamente 

ligada à Lavagem da capela, se a pensarmos como uma referência à Lavagem baiana da 

igreja do Bonfim, em louvor a Oxalá. A tradição baiana foi alterada na sua recriação 

paulista. Oxalá tornou-se Lembaranganga, a igreja agora é de Nossa Senhora Aparecida. 

O mito citado anteriormente, que regia a Lavagem de Carapicuíba, coincidia com um 

dos mitos76 que rege a Lavagem baiana. No entanto, a festa teve um novo arranjo, 

unindo o Inquice, a santa e o Orixá. 

Nzazi dançou ao som das zuelas e dos toques de angola. Em certo momento, 

parou em frente aos atabaques, e em linguagem de sinais pediu que os tatas cambondo77 

passassem os atabaques para os alabê78, convidados da casa. Fez-se um suspense, pela 

reticência dos ogãs convidados e a hesitação dos tatas que, confusos, ficaram sem saber 

o que fazer. Aquele que pareceu ser chefe dos alabês disse que não iria tocar, 

justificando-se: “Não sei tocar o que vocês tocam aqui”.  

                                                 
76 Ordep Serra cita um outro mito que  estabelece uma ligação com a Lavagem do Bonfim : “ quando 
oxalá fez emergir a terra do seio das águas do primórdio, despontou primeiro uma elevação, considerada 
“o unbigo do mundo”. Por isso, Serra acredita que a Lavagem da igreja do Bonfim, localizada no alto da 
colina, tem a ver com o culto de Oxalá. (SERRA, 2000, p. 72) 
77 Tatá cambondo é um nome que homens do candomblé angola recebem, relacionado a cargos a eles 
outorgados. No caso, eram tocadores de ngoma ou atabaques. 
78 Ogã alabê é o tocador de atabaque na nação queto 
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Mesmo assim o inquice insistia, e pediu que lhe dessem aguidavis79. Muito 

prontamente, um dos tatas cambondo arrumou algumas baquetas e as ofereceu para o 

ogã. Este, por alguns momentos, ainda se manteve reticente e somente foi aceitá-las 

depois de muita insistência do inquice. Com um muxoxo, dirigiu-se aos atabaques, 

seguido por outros ogãs. Então disse: “Olha, não sei tocar o que vocês tocam aqui. 

Bom... vou tocar na minha nação”, e apontando para o inquice, disse: “Não sei se ele 

sabe dançar...”   

Assim, os alabês tocaram o alujá.80 O inquice Zazi mostrou-se satisfeito, e 

dançou com energia, à sua moda, isto é, com passos de dança da nação angola. Parecia 

não se importar se a percussão era própria da nação queto, demonstrando muita 

satisfação ao término do toque. No entanto, na Bahia presenciei muitos episódios em 

que alabês tocaram para diversas nações, louvando tanto orixás, quanto inquices ou 

voduns.  

No evento que envolveu o inquice, os tatas e os alabês, parece que o importante 

para o alabê era saber tocar para sua nação. Porém, para o inquice o importante era a 

comunicação com o sagrado, fosse ela feita com toques de angola ou queto ou em 

qualquer outra nação. A relação pouco clara entre nações é um dos pontos centrais da 

polêmica separação entre Inquices e Orixás. Essa preocupação aparece aqui na festa, 

manifestada pelo ogã da nação queto e não pelos adeptos da nação angola. A questão 

parece que tem perturbado muito mais os líderes preocupados com idéias puristas do 

que as práticas populares, como demonstrou o inquice ao dançar o alujá.  

Na sequencia da quizomba fez-se um intervalo. As mulheres dispostas em fila 

indiana levaram as quartinhas até os assentamentos de Lembaranganga que estavam 

fora das casas de santo. Mais uma vez, isso parece aludir ao mito, pois os 

assentamentos81 fora de casa indicavam que era Oxalá em viagem às terras de Xangô. 

Cantaram para Lembaranganga, e isso foi a finalização do rito.  

A festa terminou com um lauto banquete, muita conversa e alegria. 

                                                 
79 Aguidavis: Varetas com que os ogãs percutem os atabaques. 
80 Alujá: nos candomblé queto o toque preferido de Xangô 
81  Assentamento: altar composto por objetos portadores de energia sagrada no candomblé 
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A noite já caía quando os convidados se retiraram. As caronas foram organizadas, os 

ônibus pararam na porta para levar os integrantes do afoxé e da ala das baianas de volta 

para casa.  Uma garoa fina descia sobre Carapicuíba, quando iniciamos o regresso.  

                                                                

A reinterpretação e adaptação de valores e símbolos 

 

A Lavagem e a “dilonga diá Maza” sob um olhar sensível, nos revelam muito  

das  “mundovisões” do povo de santo. O sagrado interpretado por um viés muito 

humano pelo povo do santo e as inúmeras “traduções” que são resultado do diálogo 

entre diferentes tradições religiosas permitem que as “Lavagens” de igreja aconteçam. 

As festas que aqui transitaram entre espaços sagrados e profanos, além da fé que 

nelas estava presente, têm o sentido de compartilhar a alegria. A alegria que está tanto 

presente no sagrado como na vida cotidiana é “nguzu”82, que aqui significa vida, vida 

boa, satisfação e prazer. Assim, por meio da alegria o povo do santo expressa estilos 

próprios de ser. 

Percebemos também que a presença de elementos católicos interpretados pelo 

povo do santo paulista está inserida no sagrado, que amplia o imaginário, transcendendo 

fronteiras, reinterpretando, sincretizando, misturando e criando novos repertórios de 

significados. Conforme Lody, “os moldes africanos transculturados e ricamente 

incorporados em cenário cristão legam forte e expressivo paralelismo entre santos da 

Igreja e santos dos terreiros” (LODY, 1995, p. 2). 

Já no âmbito religioso afro-brasileiro, é pelo mito que a festa da Lavagem e a 

“Dilonga diá maza” restauram o tempo primordial das obras dos deuses. Essa 

reatualização periódica, conforme nos explica Eliade, “constitui o calendário sagrado, o 

conjunto de festas. Uma festa desenrola-se sempre no Tempo original” (ELIADE, 2001, 

p. 76). É devido a essas alianças que a Lavagem se realiza.  

Assim, entre o candomblé angola e o queto “há uma força centrípeta, que eles 

compartilham que está na sua origem” (HALL, 2003, p. 27) africana. Entretanto, essa 

“terra de origem” é uma só quando pensada em termos de continente africano e da 

diáspora, mas são diferentes quando pensadas em termos de “nação”. 

                                                 
82 Nguzo: energia vital, vida, coisa boa. O mesmo que axé. 
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Essas diferenças aparecem quando, na festa do terreiro, a equede não entendia 

quem era o inquice que estava dançando, nem a língua na qual a música era cantada. 

Além disso, o ritmo dos atabaques, assim como os passos de dança diferenciavam o 

inquice Dandalunda do orixá Oxum, tornando-os, neste caso, duas divindades 

diferentes. 

É na “différance”83 que acontece  a distinção entre  Dandalunda e Oxum, 

observada pelo estranhamento da equede na festa do terreiro. Entretanto ao traduzir o 

inquice no orixá, novamente encontramos as “identidades” gravitando ao redor da 

“Tradução”, isto é: “sujeitas ao plano da história, da política, da representação e da 

diferença e, assim, é improvável que elas sejam outra vez unitárias ou “pura (...)” ( 

HALLL, 2003,P. 87) 

Assim, as festas nos revelaram como o candomblé é uma tradição religiosa 

fortemente enraizada no “tecido social brasileiro”. Outras festas também o são, como a 

dos caboclos e boiadeiros que soma novas entidades ao candomblé. Caboclo é do Brasil. 

 

As Festas de Caboclo 

 

Entre as festas do candomblé angola de São Paulo, a festa do caboclo tem sua 

importância devido à apresentação e intromissão de um novo elemento metafísico que 

se identifica com o homem brasileiro. Diferentemente dos inquices, que são deuses 

surgidos de uma herança africana, a imagem do caboclo é fundamentada no “Brasil”.  

Ele é interpretado pela visão de mundo dos adeptos, como o homem que venceu 

as inúmeras dificuldades que a vida lhe impôs, seja pela escravidão, pela pobreza ou 

pelo domínio do colonizador branco, e que, sem sucumbir, resultou num homem forte, 

valente e livre. 

Devido a esses atributos, advindos da construção desse tipo social, os adeptos 

podem se identificar com o caboclo. Isso acontece tanto em virtude de sua condição, em 

                                                 
83 Hall, em outro contexto, fala sobre o conceito de différance, desenvolvido por Derrida: “Différance 
caracteriza um sistema em que “cada conceito [ou significado] está inscrito em uma cadeia ou em um 
sistema, dentro do qual ele se refere aos outros conceitos [significados], através de um jogo sistemático de 
diferenças” (Hall, 2003 apud Derrida, 1972). “(...) o significado aqui não possui origem nem destino final, 
não pode ser fixado, está sempre em processo e “posicionado” ao longo de um espectro. Seu valor 
político não pode ser essencializado, apenas determinado em termos racionais.” (HALL, 2003, p. 60) 
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termos simbólicos, do despossuído, quanto pela inversão dos valores, quando ele se 

torna o herói vencedor, que também pode ser traduzido como um ato de rebeldia contra 

os opressores.  

Em outro sentido, o caboclo igualmente simboliza o encontro das culturas do 

negro, do branco e do indígena. Hall observa que, em situação de diáspora ou 

colonização, “as pessoas foram obrigadas a adotar posições de identificação deslocadas, 

múltiplas e hifenizadas” (HALL, 2003, p. 76). 

Desta maneira, são duas as categorias de caboclos mais populares em São Paulo, 

e, portanto as que estavam presentes nos terreiros de candomblé nos quais a festa de 

caboclo foi observada. Uma delas é o “Caboclo de Pena”, que representa o caçador 

livre, o indígena brasileiro, mas que, ao demonstrar sua fé nos sacramentos e nos santos 

católicos, revela a catequese dos jesuítas. 

Outra categoria é o chamado caboclo “Boiadeiro”.  Ele é o homem rústico do 

sertão. Simboliza o vaqueiro, que no imaginário brasileiro era homem valente, que vivia 

no sertão tangendo o gado. Podemos encontrar essa figura representada em muitas 

personagens das obras de Guimarães Rosa, habitando um mundo inóspito onde a 

presença de Deus e do diabo, do bem e do mal era entendida sob a visão do catolicismo 

popular. 

Assim, o Caboclo aparece nas religiões afro-brasileiras, trazendo, em seus ritos, 

elementos das tradições religiosas, do negro, do índio e do catolicismo popular.84 Por 

conseguinte, o caboclo é brasileiro, e ao ser inserido no candomblé, assumiu uma 

bandeira que é a brasileira – suas cores são o verde e o amarelo – e a língua que fala é o 

português.  

 

 

                                                 
84 Querino afirma: “da convivência íntima com o africano, nas aldeias, ou nos engenhos, originou-se, por 
assim dizer, a celebração de um novo rito intermediário [...] conhecido pelo nome de candomblé de 
caboclo”(QUERINO, 1988, p. 73). 
De outro modo, Edson Carneiro chamou os caboclos de “orixás nascidos no Brasil”, que se originaram da 
fusão das concepções religiosas dos negros bantos com as do “selvagem ameríndio, [...] da necessidade de 
divinizar as forças da natureza, por esses negros bantos animada” (CARNEIRO,  1991, p. 180). 
Por sua vez, Serra defende a tese de que são “os crioulos e mestiços (de origem banta) os instituidores do 
culto dos caboclos, reagindo à hegemonia do culto dos orixás, tornando dominante no meio negro da 
Bahia, no século passado (XIX) [...] ao projeto revivalista dos sudaneses, opuseram estes o culto dos 
caboclos: uma afirmação religiosa neobrasileira, negro-brasileira, elaborada em clave banta (SERRA, 
2000, p. 146). 
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Caboclo do Brasil  

 
Podemos encontrar o sentido de nacionalismo expresso em muitas cantigas ou 

“sambas de caboclo”, como as reproduzidas a seguir: 

 
Brasileiro, brasileiro, 
Brasileiro imperador. 
Eu nasci lá no Brasil 
Boiadeiro sim senhor 

 
 

Salve Deus 
Salve a pátria  
Salve os homens 
Salve todos que estão aqui 
Salve Deus 
Salve a pátria  
Salve os homens 
Salve o caboclo  
Que é dono do Brasil 

 
 Entretanto, a construção da imagem do caboclo implica muitos significados. Se 

olharmos com cuidado para o culto do caboclo no candomblé, percebemos que ao se 

tornar do candomblé, o caboclo necessitava de uma “nação”85, porque da mesma forma 

que o candomblé tem suas origens, o caboclo também as tem.   

  Assim, ele é nascido no Brasil, e é resultado da mistura das três raças: branco, 

índio e negro, que estão presentes no mito fundador da brasilidade. 

 Essa imagem de mestiçagem e harmonia que está configurada na identidade do 

caboclo deriva da “fábula das três raças”86, surgida no final do século XIX. Este era o 

momento do fim do regime escravagista e da idealização do cidadão brasileiro. 

                                                 
85 Em 1981, Sr. Almino Miguel Ferreira, como representante do candomblé de caboclo, no encontro de 
Nações de Candomblé, realizado em Salvador fez a seguinte observação: “Se acha que caboclo não tem 
prestígio, se acha que caboclo não é “feito”, se acha que ele não tem pai, nem mãe, que nasceu num oco-
de-pau? Caboclo não nasceu assim, não. Ele tem pai, mãe, tem tudo. Caboclo é uma “nação”, tem 
bandeira, tanto quanto outra qualquer, mas não é bandeira de Tempo como botam. Ele tem bandeira, 
porque bandeira dele é a Nacional. É a Bandeira Brasileira, verde, amarela, “Ordem e Progresso”. O 
Brasil não é uma nação? O caboclo não é brasileiro? Não se canta esta cantiga para ele? 

Brasileiro, brasileiro, 
Brasileiro, imperador, 
Brasileiro que é que sou.” 

(Anais do Encontro de nações-de-candomblé realizado em Salvador, 1981. Série “Estudos/documentos”, 
n° 10. Salvador. Co-Edição Ianamá e Universidade Federal da Bahia, Centro de Estudos Afro-orientais, 
Centro Editorial e Didático. 1984, p. 65) 
86 Ortiz explica: “Nós vivemos num país em que se dizia que tínhamos uma única raça e essa era uma 
raça superior... é no final do século XIX que passa a existir a afirmação de que o Brasil é constituído de 
três raças, branco, índio, negro... Isto corresponde ao momento em que a transformação econômica do 
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O Brasil que o caboclo representa recua para um tempo primordial, construído 

por memórias do passado e pelo desejo de viver em conjunto. Conforme Ortiz, o mito 

das três raças, ao introduzir o negro como colaborador na formação do povo brasileiro, 

“purifica a história brasileira, na medida que elimina o que foi chamado de ‘vergonha da 

escravidão’” (ORTIZ, 1985, p. 86). 

As culturas dos negros e dos indígenas foram unificadas por um processo de 

conquista violenta, isto é “pela supressão violenta da diferença cultural.” Tanto os 

indígenas quanto os negros tiveram suas culturas, línguas, costumes, religiões e 

tradições subjugados, com propósito de dominação. Assim, pela hegemonia do branco 

europeu, procurou-se constituir um país ideologicamente unificado.  

Em contraste, parece que o culto do caboclo se estrutura com base na 

miscigenação e no nascimento de um novo povo, que é forte, livre e dono da terra.  Essa 

concepção de homem vai contra as teorias eugênicas que diziam que a miscigenação 

levava à degradação racial.  

 O caboclo de pena é o “bom selvagem”, catequizado, valente, herói defensor da 

terra (Brasil). O boiadeiro, resultado da miscigenação, simboliza o homem forte, 

resistente, que desbravou os sertões brasileiros e ultrapassou fronteiras. 

O caboclo traz em seu âmago elementos do catolicismo popular, fala português 

(às vezes com sotaques), conta histórias das terras brasileiras, que é um discurso que 

constrói sentidos para o adepto que vai à procura de seus conselhos. Ele é considerado 

pelos estudos afro-brasileiros como um elemento indígena que foi elaborado pela 

cosmovisão banta, assim, o candomblé angola de São Paulo o incorpora com 

legitimidade no seu panteão de deuses e semideuses. 

Cabe ainda apontar que houve momentos em que nem todos os terreiros de 

candomblé angola o aceitavam como legítimo. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
país exige o fim do regime escravagista. A fábula das três raças é montada no momento em que se vai 
fabricar um cidadão brasileiro. Antes da República, os românticos tomaram o índio, todos sabem, não o 
índio real, o índio mitificado, mas não deixava de ser índio. O negro era como se fosse um não-ser. Não 
existia e não iríamos chamá-lo para constituir uma identidade, um Estado. Ele pertencia ao reino da 
animalidade” (ORTIZ, 1985, p. 82-88).  
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Caboclo e o diálogo entre as nações 

 

Presenciei, nos anos de 1990, um candomblé angola no interior de São Paulo que 

havia retirado os caboclos da agenda de festas do terreiro.87 Observei, em várias 

ocasiões, conversas de alguns dos integrantes daquele terreiro que recordavam os 

tempos do caboclo na casa. Essas pessoas diminuíam esse culto em relação ao dos 

inquices e dos orixás.  

A perda de prestígio do caboclo nesse terreiro teve a ver com seu percurso 

religioso, em seu trânsito da umbanda para o candomblé. O caboclo, uma entidade 

“brasileira” e cultuada na umbanda, foi afastado das festas, por “macular” a “pureza” do 

candomblé, que quanto mais próximo da “África”, era considerado melhor, 

independentemente de sua nação.  

Parece que o afastamento do caboclo das festas daquele terreiro de angola está 

relacionado com o movimento de reafricanização de alguns terreiros queto em São 

Paulo, que repercutiu na nação angola paulista. Mas, na época, a mãe de santo daquele 

terreiro afirmou: “Olha... Eu não ‘trabalho’ mais com caboclo, mas a casa dele está lá. 

Todos os anos eu dou de comer para ele. Depois eu te levo para conhecer.” 

A casa de caboclo permanecia naquele espaço, e mesmo que não houvesse mais 

as festas, a mãe de santo realizava, todos os anos, os sacrifícios propiciatórios para os 

caboclos. Na incerteza do que realmente era “válido” para a nação angola, uma vez que 

eram cultuados naquele terreiro tanto inquices quanto orixás, a mãe de santo retirou o 

caboclo dos olhos do público, mas não o excluiu do terreiro, tampouco de sua fé. 

Hoje, a nação angola paulista assumiu o caboclo, já reinterpretado pelo 

candomblé. Ele é reconhecido como símbolo importante dessa nação, e recentemente, 

aquele terreiro voltou a realizar uma vez por ano a festa dos caboclos. E ainda, mesmo 

                                                 
87 Sobre a questão da presença ou não dos caboclos na nação angola, encontramos a mesma polêmica, 
revelada por Esmeraldo Emérito de Santana, o Sr Benzinho, representante da nação angola no encontro de 
nações de candomblé realizado em Salvador em 1981: “(...) é uma coisa absurda não se respeitar caboclo. 
Caboclo é o dono da terra. (...), está se correndo um perigo muito grande em se querer botar os donos pra 
fora. Os angolanos se deram muito bem com os caboclos. O maior guardião dos africanos foram os 
caboclos.Tem muitas ‘casas’ que não querem as ‘filhas dançando com caboclo’, elas não dançam nos seus 
terreiros, mas ‘rodam com caboclo’ em outros terreiros” (Anais do Encontro de nações-de-
candomblé,1984, p. 46). 
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que os caboclos tenham íntima ligação com o candomblé angola, o seu culto se 

espalhou, ganhando os terreiros de nação jeje e queto.  

Bernardo conta que no Alaketu, um tradicional terreiro baiano da nação queto, o 

caboclo Jundiara de mãe Olga era prestigiadíssimo pela família de santo e pelos 

adeptos, recebendo concorridas festas anuais, inclusive com missa de ação de graças 

realizada num retiro em Lauro de Freitas, próximo a Salvador, que recebeu o nome do 

caboclo (BERNARDO, 2003).  

O caboclo é incorporado no panteão religioso afro-brasileiro como profundo 

conhecedor de ervas e poderoso curandeiro para males que atingem tanto o corpo 

quanto a alma, e é, além disso, considerado como “a boca do santo”. Isto quer dizer que 

é o caboclo quem fala pelo inquice ou pelo orixá, uma vez que estes não dão consultas, 

tampouco conversam com os adeptos do candomblé. Se o adepto do candomblé quiser 

obter aconselhamentos sobre sua vida, ele terá, como opção, dois caminhos a seguir: o 

jogo de búzios ou a consulta com o caboclo. 

Na consulta, o caboclo orientará o cliente, receitará banhos de ervas, e indicará 

qual a oferenda mais indicada para aliviar as aflições da pessoa que lhe procurou. A 

comunicação mediadora do caboclo, estabelecida entre o inquice ou o orixá com o 

homem, tornou o caboclo um personagem importante nas relações sociais do 

candomblé. 

 Assim, no candomblé angola de São Paulo, o caboclo aparece como a primeira 

ligação dos pais, mães e filhos de santo com o mundo religioso afro-brasileiro. Além 

disso, é o caboclo quem resolve muitos problemas relativos ao terreiro e aos filhos de 

santo, tomando inclusive decisões muito importantes para a comunidade do terreiro e do 

candomblé. 

 

Caboclo - onde tudo começou 

 

Muitos pais e mães de santo do candomblé de São Paulo começaram na 

umbanda, na qual o caboclo é uma das principais entidades cultuadas e em função deles 

muitos terreiros foram organizados. Por essa razão, os caboclos foram os grandes 

fundadores dos candomblés angola paulista. 
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Mãe Buraji me disse que, depois de tempos frequentando o terreiro de sua mãe, 

“Seu “Sete Flechas” pediu uma casa, e eu aqui estou.” Também a história de vida de 

mãe Caçulinha revela que foi o Caboclo quem tomou conta e direcionou sua vida 

religiosa. A mãe de santo, ao narrar sua história de vida, contou que quando Oxum veio 

pela primeira vez, comunicou com gestos seu destino religioso:  

 

Quem ia tomar conta... era um... que vinha da mata pisando no chão. 
Como é que eu sabia isso, minha gente? Naquele tempo a gente nem 
ouvia falar em índio... Como é que eu sabia disso? Fala pra mim. Pelo 
amor de Jesus... Se eu não rodasse no espírito eu não acreditava. 
Então, (Oxum) ela foi embora. E quem é que veio? Seu “Rei das 
Flores”, que vinha da mata pisando no chão. Daí ele chegou falando 
enrolado (Mãe Caçulinha) 

Os caboclos também tiveram muita importância na vida religiosa de pai 

Francisco da Oxum.  Ele conta que dos seis aos quatorze anos ficou doente, com a perna 

cheia de feridas. Foi por intermédio de um caboclo que Pai Francisco encontrou a cura 

das feridas e pôs fim a desorientação, encaminhando-o para a iniciação no candomblé. 

A irmã mais velha de pai Francisco o levou em uma sessão de caboclo: 

 
Foi o meu primeiro contato com caboclo. O caboclo era de dona 
Nenem. Dona Nenem tinha uma das pernas amputadas até metade do 
joelho, mas ela recebia seu Jaguaracy de muletas. Foi meu primeiro 
contato com a espiritualidade... com o caboclo [...]. Daí voltei depois 
de 21 dias, as feridas sumiram e continuei tomando o remédio. Daí o 
caboclo falou: “olha ele está bem continua tomando, mas ele vai ter 
que tirar isso aqui”, puxando meu cabelinho (Pai Francisco). 

 

Da mesma forma, foi o caboclo Laje Grande que trouxe seu Pena Branca para 

perto de pai Francisco. O pai de santo conta: 

 

Tinha um senhor alto... recebia Seu Laje Grande... Nossa, mas o 
homem se transformava. Ele era um homem sério, até rude, mas 
quando virava no Seu Laje Grande ele se transformava. Ficava com 
uma feição serena. Me impressionei. Até que um dia ele me pegou 
assim... (pelo braço) E me rodou, me rodou, me rodou até que soltou. 
Não sei se tinha passado alguma coisa. Eu estava tonto. Quando voltei 
tinha um montão de gente me segurando. Depois daquele barravento88, 
quando eu voltei para casa, vi uma porção de gente me seguindo. Não 
era gente viva. Tinha um homem todo de branco que me seguia e não 
falava nada (Pai Francisco). 

                                                 
88 Barravento: estado de perturbação e ansiedade do filho de santo antes do transe. No caso, o pai de santo 
se refere ao barravento, como o estado de transe provocado pela atitude forte do caboclo Laje grande, 
quando o segurou pelo braço e o fez rodar.  
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O homem de branco era Seu Pena Branca, o caboclo que acompanha o pai de 

santo até hoje. 

A necessidade de organizar um espaço onde nascerá um novo terreiro está 

atrelada à manifestação do sagrado. No caso das mães de santo, passado algum tempo 

da primeira manifestação do caboclo, ele pediu um lugar onde deveria ser organizada 

sua casa, um terreiro. Essa casa não é uma casa qualquer, pois ela será sacralizada com 

ritos que propiciarão a comunicação com os deuses e os caboclos. O nascimento de um 

terreiro se dá principalmente pela transformação de um espaço ordinário em um lugar 

de passagens entre o Céu e a Terra. O terreiro, espaço sacralizado por ritos, é a “porta 

dos Deuses” (ELIADE, 2001). 

Notei a importância dos caboclos no nascimento dos terreiros angola, ao 

verificar que muitos terreiros que hoje têm seu nome em alguma língua banto 

começaram suas trajetórias com o nome de caboclos, que como já escrevemos, tiveram 

sua origem na umbanda.  

Cito, por exemplo, a Tenda de Umbanda Caboclo Cachoeirinha, que é o nome 

do terreiro de mãe Somenegué, já falecida, e que hoje tem seu nome em processo de 

mudança para tornar-se mais africanizado, ou o terreiro de mãe Buraji, que tinha o nome 

de Sociedade Beneficiente Caboclo Sete Flechas, e que hoje recebeu um nome 

africanizado de Associação Beneficente Cultural Manzo Nkisi Musambu. Da mesma 

maneira, a Gomeia de São Paulo (Monsu Bandu Queno Ngomensa Katispero) começou 

num espaço que era reservado para o Boiadeiro Jequiriça de pai Gitadê, que cedeu parte 

de seu sitio para acolher os assentamentos dos inquices e do caboclo Pedra Preta 

pertencentes à tata Londirá, o pai de santo Joãozinho da Gomeia. 

Quando os caboclos passam da umbanda para o candomblé, eles se manifestam 

de outra forma. Ficam mais soltos, faladores, bebem, dançam e cantam. Tornam-se 

poderosos, como os inquices e os orixás. Suas roupas passam a ser mais coloridas, 

sendo especialmente confeccionadas para eles. Movimentam-se com desenvoltura, 

enquanto na umbanda a maioria dos caboclos são mais quietos, ficam em seus lugares, 

dando passes e consultas. 

 Mesmo que o caboclo mude de temperamento ao transitar da umbanda para o 

candomblé, o transe do caboclo no candomblé não exige que o filho de santo seja 
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iniciado para um inquice ou orixá. Desta forma, mesmo sem ser iniciado, um filho de 

santo pode ter um caboclo muito importante e considerado de “muita força”. Por isso, 

nas festas, quando os filhos estão em transe do caboclo, ficam misturados, e os caboclos 

circulam com autonomia, revelando uma hierarquia mais flexível do que as festas para 

os inquices. 

Embora o reduto sagrado dos caboclos seja as matas virgens, muitos candomblés 

da “modernidade” estão fincados nas grandes cidades, em espaços reduzidos, afastados 

das matas sagradas, e seus frequentadores, distantes da vida bucólica que os caboclos 

simbolizam. Da mesma forma que o caboclo na metrópole deixa de ter sua casa sob a 

árvore, para ser inserido no complexo do terreiro, ocupando, na maioria das vezes, um 

cômodo para ele construído, também suas festas têm que se adaptar à cidade grande. 

 

As festas do caboclo da metrópole 

 

No início do meu trabalho de campo, em uma das festas de caboclo que 

presenciei em São Paulo, percebi que a relação do terreiro com a vizinhança estava 

tensa, por causa do barulho gerado pelas festividades do candomblé. 

Devido à inserção dos terreiros na cidade, eles tiveram que alterar o horário de 

realização das festas, pois estão convivendo com uma vizinhança que nem sempre 

divide a mesma crença, além de que a civilidade não permite que os vizinhos sejam 

incomodados nas altas horas da noite. Por ser assim, as festividades do candomblé que 

iniciavam às 23:00 horas seguindo pela madrugada, no contexto urbano tiveram que 

modificar seus horários. 

Hoje, São Paulo tornou-se um aglomerado de fronteiras muitas vezes confusas. 

Nessa metrópole, na maioria das vezes, os vizinhos não fazem parte do terreiro de 

candomblé.  Muitos dos filhos de santo e frequentadores vêm de outros bairros e até de 

outras cidades. Diferentemente dos antigos candomblés, que eram formados por uma 

comunidade cujos participantes moravam próximos ou mesmo dividiam o espaço com 

suas moradias, os terreiros urbanos de São Paulo têm uma vizinhança que é estranha à 

comunidade do candomblé. São estranhos que dividem os espaços das ruas e dos 

bairros, de modo que podemos qualificar essa convivência, como Bauman a nomeou, de 



97 
 

um “desencontro”. O significado deste “desencontro” tão comum nas grandes cidades é 

explicitado nas palavras desse autor:  

 
No encontro de estranhos não há uma retomada a partir do ponto em 
que o ultimo encontro acabou, nem troca de informações sobre as 
tentativas, atribulações ou alegrias desse intervalo, nem lembranças 
compartilhadas: nada em se apoiar ou que se sirva de guia para o 
presente encontro (BAUMAN, 2001, p. 111). 
 

Por outro lado, os adeptos do candomblé, ao estarem no terreiro e 

compartilharem do mesmo espaço físico “com outros atores, que realizam atividades 

similares dá importância a ação, carimbam-na com a ‘aprovação do número’, e assim 

corroboram seu sentido e a justificam sem necessidade de mais razões” (BAUMAN, 

2001, p. 114). Mas, como a vizinhança é estranha ao terreiro e a suas atividades, ela não 

corrobora seu sentido, tornando-se necessário que os adeptos do candomblé aprendam a 

difícil habilidade da civilidade.  

Isso acontece porque os vizinhos, além de não fazerem parte da comunidade, 

muitas vezes têm religiões diferentes, muitas delas com concepção discriminatória sobre 

o candomblé. Sendo assim, a convivência do terreiro com a vizinhança só se dará por 

meio daquilo que Sennett (1988) chamou de “civilidade”. Essa “civilidade moderna” 

implica a distância que a pessoa deve manter na relação com os estranhos.    

Bauman também fala de “civilidade”, com o propósito de proteger as pessoas 

umas das outras, “a civilidade como a linguagem, não pode ser ‘privada’ antes de se 

tornar a arte individualmente aprendida e privadamente praticada, a civilidade deve ser 

uma característica da situação social” (BAUMAN, 2001, p. 112) 

A cidade, como um bem comum, não pode ficar a mercê de propósitos 

individuais. Por isso, a festa do candomblé, na qual os atabaques eram percutidos noite 

afora e que era regozijo para toda a comunidade, hoje já não pode ser mais desta 

maneira.  

O Programa de Silêncio Urbano da Prefeitura de São Paulo, por meio da lei do 

PSIU89, procura tornar mais pacífica a convivência entre locais que produzam barulhos 

                                                 
89 O PROGRAMA SILÊNCIO URBANO (PSIU) foi criado pelo Decreto 34.569, de 6 de outubro de 
1994, e reestruturado pelo Decreto 35.928, de 6 de março de 1996. Sua finalidade principal é coibir a 
emissão excessiva de ruídos produzidos em qualquer atividade comercial exercida em ambiente 
confinado e que possa causar incômodo e interferir na saúde e no bem estar dos munícipes, de acordo 
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e os moradores da vizinhança. Por serem templos religiosos, os terreiros de candomblé 

estão entre os estabelecimentos que têm de respeitar os horários para realizarem suas 

festas a fim de não perturbar o descanso da vizinhança. Desta forma, as festas de 

caboclo que presenciei após aquela em que houve um incidente com a vizinhança 

passaram a começar entre 17:00 e 18:00, para cessarem o som dos tambores às 22:00. 

Duas festas de caboclo foram observadas: uma em um terreiro de nação angola 

localizado em Carapicuíba, onde a mãe de santo Buraji “recebe” o caboclo Sete Flechas, 

outra em São Paulo, em um terreiro de nação queto pertencente a pai Francisco de 

Oxum, que “recebe” o caboclo Pena Branca. Embora o segundo terreiro seja de nação 

queto, seu pai de santo foi iniciado em terreiro angola, por mãe Meruca, filha carnal do 

Sr. Manoel de Neive Branco, que era um nome alusivo ao seu caboclo. 

 

Uma casa angola - A festa do caboclo Sete Flechas 

 

Filhos de santo e simpatizantes lotavam o estreito corredor que levava ao salão, 

onde a festa de caboclo começou mais descontraída do que as dos inquices, os deuses 

do candomblé angola. Naquele dia, as saias rodadas de baiana eram de estampado muito 

alegre, contrastando com as vestimentas brancas que são as prediletas para a nação 

angola. Havia um falatório espontâneo na roda que se formou para a louvação aos 

inquices que precedeu a festa propriamente dita dos caboclos.  

                                                                                                                                               
com as disposições da Lei 11.501/94 alterada pela Lei 11.986/96. 
Iniciando suas atividades ligadas à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a coordenação do programa 
passou a ser feita pela Secretaria Municipal de Abastecimento (SEMAB), em 29 de fevereiro de 1996, 
através do Decreto 35.919    
De acordo com a legislação, o PSIU está autorizado a fiscalizar apenas locais confinados, como bares, 
boates, restaurantes, salões de festas, templos religiosos, indústrias e até mesmo obras. Porém, a lei não 
permite que vistorie festas em casas, apartamentos e condomínios, por exemplo. 
O órgão trabalha com base em duas leis: a da 1 hora e a do ruído. A primeira determina que, para 
funcionarem após à 1:00 da manhã, os bares e restaurantes devem ter isolamento acústico, 
estacionamento e segurança. Antes desse horário, a Lei do Ruído controla a quantidade de decibéis 
emitidos pelos estabelecimentos, a qualquer hora do dia ou da noite. 
Os limites de ruído são definidos pela Lei de Zoneamento. Nas zonas residenciais, é de 50 decibéis, entre 
7:00 e 22:00. Das 22:00 às 7:00, cai para 45 decibéis. Nas zonas mistas, das 7 às 22 horas ficam entre 55 
e 65 decibéis (dependendo da região). Das 22:00 às 7:00, varia entre 45 e 55 decibéis. Nas zonas 
industriais, entre 7:00 e 22:00, fica entre 65 e 70 decibéis; Das 22:00 às 7:00, entre 55 e 60. 
O estabelecimento que descumprir a Lei da 1 hora está sujeito à multa de R$ 30.606,00 mil. Se 
desobedecer novamente a lei, é lacrado na hora. Já para a desobediência à Lei do Ruído, a primeira multa 
pode variar de 300, 150, 100 a 50 UFMs. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/zeladoria/psiu/index.php?p=8831>. 
Acesso em:  17 ago. 2011. 
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Diferentemente das festas de iniciação, de confirmação (sete anos de iniciação) 

ou de homenagem a uma divindade, nas quais todos os inquices são louvados com 

muitas zuelas90, na festa do caboclo as louvações aos inquices foram reduzidas, além de 

que não houve transe com a manifestação dos deuses. Entretanto, após as cantigas aos 

inquices, tata Tawá anunciou que, não era usual, mas naquele dia bateriam um 

“arrebate”, pois no dia seguinte iria ser recolhida uma senhora que se iniciaria no cargo 

de macota91. 

 O arrebate é um toque acelerado dos atabaques que tem por objetivo chamar o 

transe dos inquices nos filhos “rodantes” 92. Usualmente, é um rito realizado a portas 

fechadas, e tem por objetivo constatar se a pessoa que vai ser recolhida é ou não 

susceptível ao transe. Naquele caso específico, a senhora deveria passar por esta prova, 

a fim de que pudesse ser iniciada no cargo de macota, que é a mulher que fica 

“acordada”, ou seja, que não entra em transe, e que auxilia os inquices quando estão 

presentes.  

Essas mudanças, que vez ou outra acontecem nas festas de candomblé, têm a ver 

com o tempo dos rituais, que, assim como em outros setores sociais da “modernidade”, 

se acelera. O tempo das iniciações teve de se adaptar ao tempo do cotidiano, que é 

determinado pelo trabalho. Assim, o arrebate foi feito publicamente, pois o 

recolhimento aconteceria no dia seguinte à festa e, provavelmente, seria nas férias do 

trabalho da filha de santo.  

 Essa negociação entre o tempo do cotidiano e o tempo sagrado passou a ser 

feito com frequência nas cidades, significando uma adaptação que permite a 

sobrevivência do candomblé no mundo “moderno”. Isso pode ser feito sem prejuízo 

para o processo religioso, pois os adeptos poderão passar, sem perigo, da duração 

temporal ordinária para o tempo sagrado, por meio dos ritos (ELIADE, 2001).  

Terminado o “arrebate”, duas mulheres que eram macotas confirmadas, isto é, 

que já haviam passado pelo processo iniciático, levantaram em seus braços a neófita, e a 

                                                 
90 Zuela: Na nação Congo/Angola, são as louvações cantadas os deuses nas festas, normalmente em 
língua quimbundo e quicongo. 
91 Macota: Cargo que ocupam algumas mulheres que não entram em transe, no candomblé angola. 
Ajudantes dos inquices.  
92 Rodantes são os filhos de santo que são susceptíveis ao transe.  
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recolheram no baquice, que é um cômodo do terreiro onde são recolhidos os filhos nos 

processos iniciáticos. .  

Após um pequeno intervalo, as macotas retornaram, formando-se novamente a 

roda.  Reiniciaram os toques dos atabaques, mas desta vez num ritmo diferente, o samba 

de caboclo. As danças também mudaram para um gingado do corpo de um lado para 

outro, com os braços soltos ao lado do corpo. Os dançarinos pareciam seguir o balanço 

de um barco. O ritmo dos atabaques e as cantigas chamavam os caboclos para virem 

festejar: 

 
Abra-te campestre 

  Eu quero ver passar  
Eu quero ver caboclo  
Onde ele está. 

 

Tudo foi ficando mais intenso. A música, o som dos tambores, os gritos das 

filhas de santo de “xetruá”, as palmas, o som dos chocalhos e dos caxixis, o som 

ritmado do grito (u, u, u, u...) abafado pelas palmas das mãos, e a dança, que se tornava 

mais marcada, incentivavam a vinda dos caboclos. 

 A mãe de santo foi perdendo o ritmo da dança, e começou a dar pequenos 

solavancos de um lado e de outro. Nesta hora, uma roda de “filhas” a cercou, puxando-a 

por sua bata. Batiam palmas, cantavam mais alto, com o intuito de incentivar o transe 

do caboclo.Em um leve balançar de corpo, Seu Sete Flechas “chegou”, todos gritaram, 

aplaudiram o caboclo que agora estava “em terra”. Uma filha iniciou uma cantiga em 

louvor ao caboclo da mãe de santo, e todos a seguiram entusiasticamente: 

 
Re, re, re 
Re, re, re, re, re, re, a 
Re, re, re  
Caboclo Sete Flechas no congá. 

 

Os filhos de santo faziam uma grande algazarra devido à “chegada” do principal 

caboclo do terreiro. A assistência prestava atenção. As pessoas procuravam ver a 

expressão do rosto da mãe de santo, para assim constatar a concretização do transe. 
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Pouco a pouco, foram chegando os caboclos dos outros integrantes da festa. Na 

sequência, vieram os caboclos dos pais e mães de santo presentes e dos filhos mais 

velhos, que têm prioridade ao transe sobre os mais novos, revelando os códigos 

hierárquicos inscritos no terreiro.Todos dançaram, cumprimentaram a casa e se 

retiraram para serem paramentados segundo suas características individuais.  

A presença na festa de caboclos de pais e mães de santo visitantes é considerada 

uma honra. Nesta festa, pai Francisco da Oxum “recebeu” o caboclo Pena Branca, que 

dançou e cantou durante o tempo em que os outros caboclos se retiraram para vestirem 

seus adereços e roupas típicas. 

Anunciados pelos tambores, os caboclos retornaram à sala trajando roupas de 

tecidos muito coloridos. Vestiam calças largas que se ajustavam aos tornozelos, traziam 

o peito amarrado com uma faixa que terminava em um laço na parte posterior, o colo 

vinha coberto com colares de contas e de sementes, na cabeça um cocar de penas ou 

uma rodilha93.  Os boiadeiros trajavam chapéu e roupas de couro. 

Chegaram fumando charutos ou cachimbos, às vezes um cigarro de palha, ao 

mesmo tempo em que carregavam nas mãos arcos e flechas, lanças. Um boiadeiro veio 

carregando um enorme berrante. 

Todos tinham um cuité com jurema, que em São Paulo é vinho tinto temperado 

com canela, cravo, mel, casca de jurema94 e outros condimentos, sendo que esta é a 

bebida  que preferencialmente é oferecida aos caboclos nas festas. Um boiadeiro trouxe 

a jurema acondicionada em um chifre de boi que ele, após bebericar, dependurava a 

tiracolo.   

Eles dançavam realizando muitos saltos, trançando as pernas, coreografando um 

samba energético em frente aos atabaques. Embora a maioria dos caboclos fossem os 

chamados “caboclos de pena”, que são a representação dos índios brasileiros, os 

caboclos boiadeiros, personificação do vaqueiro do sertão, também marcaram presença. 

As vestes do vaqueiro do sertão são feitas de couro, e compreendem: jaleco, 

chapéu, laço, gibão e perneiras. Entretanto, os caboclos boiadeiros nem sempre trazem a 

veste completa, de maneira que, no campo iconográfico, qualquer uma das partes da 

                                                 
93 Rodilha: no caso do caboclo, é uma faixa de pano enrolada que é colocada ao redor da cabeça . 
94 Jurema [Do tupi.] Bras. Bot. Arbusto ou arvoreta armada de espinhos, da família das leguminosas 
(Pithecolobium tortum), muito difundida no litoral brasileiro, de ramos em ziguezague e muito duros, 
folhas com numerosos folíolos pequenos, flores alvacentas ou esverdeadas, agregadas em pequenos 
glomérulos, legume recurvado como alça intestinal, grosso e rígido, sendo a madeira dura, pouco 
utilizável. 2. Bras. Bebida feita com a casca, raízes ou frutos dessa planta, com propriedades 
alucinógenas. (Dicionário eletrônico Aurélio Buarque de Holanda). 
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indumentária típica do vaqueiro do sertão será um elemento simbólico que poderá 

identificá-lo. 

Alguns deles eram sérios, outros faladores, jocosos, mas todos respeitosos aos 

mandamentos da Igreja, aos santos católicos, temerosos das assombrações e crédulos na 

magia que há muito constitui o imaginário do vaqueiro do sertão. 

São tipos sociais retirados da realidade, que, conforme Concone, representam 

“atividades marginais ou peculiares a segmentos subalternos no âmbito da sociedade 

total, mas se não subalternos em termos do real, são seu inverso nos termos simbólicos 

do despossuído [...] são símbolos polêmicos, contestadores e densos, portanto, de 

possibilidades” (CONCONE, 2004, p. 284). 

Esse universo simbólico é recriado nos terreiros, com inversões nas quais os 

caboclos transformaram-se em heróis divinizados. Na experiência religiosa, os caboclos 

vão além de suas vivências nas matas virgens e nos campos estriados do sertão, 

tornando-se, pelo mito, poderosos manipuladores das forças cósmicas.  

Voltando à festa, todos os caboclos conversavam muito, entre eles e com a 

assistência. Abençoavam, ofereciam a jurema, brincavam e, principalmente, os 

boiadeiros falavam das mulheres, das moças bonitas, chamavam-nas para dançar um 

samba de caboclo. 

Diversas vezes, os caboclos foram à frente dos atabaques e cantaram músicas 

que falavam de seu “mundo”, fizeram cantigas de sotaque95, rezaram ladainhas. 

Falaram, rezaram e cantaram em português, pois a sua bandeira é a brasileira, e a sua 

“nação” é o Brasil. 

 Suas canções falavam de Jesus, Virgem Maria, São José, cálice bento, hóstia 

consagrada, o que denota forte presença do catolicismo. Contudo, também falavam de 

cobras, da mata, da caça, do laçar o boi, da boiada, de cachoeiras, de rios, do arco e da 

flecha, botoque, do laço, entre outros símbolos do indígena e do boiadeiro brasileiro. 

Essas referências refletem a visão simples da realidade elaborada pelo povo de 

santo que traduz seu conceito de natureza, de si mesmo e da sociedade. Esses símbolos 

armazenam significados que, ordenados em um sistema metafísico, dão sentido 

normativo àquilo que seria apenas ordinário e tramam o tecido religioso do culto ao 

caboclo. 

                                                 
95 Cantigas de sotaque são cantigas picantes, com duplo sentido, que muitas vezes se apresentam como 
uma brincadeira entre os caboclos e os tocadores de atabaques. 
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Embora o caboclo seja a “boca do santo”, no dia da festa ele não dá consultas. 

Contudo, se alguma pessoa estiver com dificuldades, e precisar de ajuda, o caboclo irá 

conversar com ela. Assim, ele a levará para um canto e dará seu atendimento. Foi assim 

que, em um momento da festa, o caboclo Sete Flechas levou uma pessoa à sua “casa” e 

conversou alguns minutos com ela. 

A casa do caboclo é em um cômodo do Terreiro, que naquele dia estava aberto 

para visitação pública. Nesse local, havia muitas folhas espalhadas pelo chão e folhas de 

palmeiras enfeitando as paredes. Inúmeros pratos, elaborados com ingredientes que são 

específicos dos caboclos, estavam cuidadosamente arrumados no chão, sobre o tapete de 

folhas.  

 Havia uma grande variedade de frutas dispostas em cestos, tigelas com feijões, 

milho, velas, morangas, dois alguidares com sacrifícios de aves cobertos de penas, entre 

outras comidas, que estavam dispostas na frente de três imagens. Duas imagens eram de 

caboclos, outra de uma preta-velha. Esta última, por não fazer parte do culto de caboclo, 

tampouco do panteão do candomblé, provavelmente era herança da umbanda pela qual 

o terreiro também passou. A mãe de santo me disse que tinha recebido aquela imagem 

como presente e que ela tinha muita fé naquela preta-velha. 

 Voltando à festa, o salão estava alegre e as pessoas muito agitadas. Os caboclos 

dançavam, cantavam, até que a “hora da civilidade” os mandaria embora para suas 

aldeias. 

Mesmo sendo avisados do horário a ser cumprido, um de cada vez foi em frente 

aos atabaques e cantou suas despedidas. Na verdade, foram inúmeras despedidas de 

cada um, parecendo que eles não queriam se retirar. Todos, após se despedirem, foram 

recolhidos, para que, na privacidade, deixassem seus “cavalos”. 

Ouviu-se ao longe o som melancólico do berrante. Era o boiadeiro que tangia o 

gado, bois encantados, pois, assim como nos tempos remotos dos campos áridos dos 

sertões brasileiros, seriam eles, os bois, que traçariam o caminho para os campos do 

sertão cósmico.  

Uma pequena desordem reinou após a saída dos caboclos. Com a volta dos 

filhos de santo, uma mesa foi posta com uma refeição farta, onde alguns alimentos, 

como o milho cozido, a mandioca e a batata doce, representavam a alimentação dos 

caboclos. 

A festa do candomblé não terminou com o silenciar dos tambores, tampouco 

com a partida dos caboclos. A conversa entre os filhos da casa e os participantes deu 
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continuidade à alegria que era contagiante, em consonância com o que afirma Geertz, 

sobre a religião: “em vez de desligamento, sua palavra de ordem é compromisso, em 

vez de análise, o encontro” (GEERTZ, 1989, p. 82). 

Assim, foi no encontro e na conversa que se desenrolava na festa que Pai 

Francisco me convidou para outra comemoração ao caboclo que aconteceria no seu 

terreiro.  

 

A casa do caboclo em um terreiro queto  

 

Os terreiros urbanos não dispõem de muito espaço, por isso, são necessárias 

adaptações no momento de dividi-lo entre as diversas divindades, os caboclos e os 

homens. Por ser um templo (terreiro), a sala apresenta uma estrutura peculiar, e é 

passível de rupturas que permitem a comunicação com o transcendente. Assim, os 

elementos simbólicos dos orixás e do caboclo estão presentes, e dividem, em posições 

iguais, este universo que o homem construiu para os deuses.  

Nos terreiros de candomblé onde é cultuado o caboclo, sua casa pode se 

localizar em diferentes espaços do complexo arquitetônico do terreiro. As casas de 

caboclo tanto podem estar ao ar livre, colocadas ao pé de árvores, isto é, mais próximos 

da natureza, que é seu campo vibratório, como adaptadas aos espaços exíguos dos 

terreiros urbanos. 

É comum encontrarmos a casa de caboclo instalada em um pequeno espaço fora, 

construído com meias paredes, ou em um cômodo separado dos “assentamentos”96 dos 

inquices ou orixás. Entretanto, nesse terreiro, havia sido separado um dos cantos da sala 

para a Imagem do caboclo, constituindo uma espécie de altar que representava a sua 

casa. 

No canto, em frente à porta de entrada, encontrava-se a imagem do caboclo, 

sobre uma pequena coluna de cimento. Era a imagem de um índio com cocar e saiote de 

penas brancas, prostrado de joelhos e com a cabeça voltada para trás, olhando com 

devoção para cima. Ao seu redor, havia cuités de cabaças, velas, garrafas de bebidas, 

vasos de espada de São Jorge, caixas de charutos, quartinhas de barro, uma figa de 

madeira, uma sineta do tipo das que são amarradas ao pescoço dos bois, tudo depositado 

                                                 
96 Assentamento: representações simbólicas, onde se assenta a energia sagrada dos orixás. 
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no chão ao redor daquela espécie de altar. Na parede, havia pendurado um berrante, 

símbolo dos boiadeiros, e encostados, atrás da imagem, flechas, arcos e lanças, 

enfeitados de penas. 

Na sala, o “altar” do caboclo dividia o espaço com muitos símbolos sagrados, 

tais como, cadeiras dos orixás, machados de Xangô, bigorna, correntes e uma escultura 

de ferro simbolizando o orixá Ogum. Assim, o caboclo mostrava-se na sala do terreiro 

como um guardião, um protetor, pode-se dizer, um padroeiro integrado no sistema 

religioso do terreiro. 

A festa de caboclo aconteceu naquela sala. Para que isso fosse possível, no canto 

do caboclo, foi construída uma choupana de folhas de palmeiras, simbolizando sua casa. 

Ali foram colocadas cestas de frutas que seriam distribuídas aos participantes da festa e 

o porrão97 de jurema, a bebida predileta dos caboclos nos candomblés de São Paulo. 

 

A festa do caboclo Pena Branca 

 

O terreiro Ilé Asé Iyá Osun, de pai Francisco, é de nação queto, mas a festa de 

caboclo começou segundo os costumes de angola, cantando para os inquices. 

Isto tem a ver com a construção da vida religiosa do pai de santo, que foi 

iniciado em uma tradicional casa de angola baiana. Do mesmo modo, conforme o relato 

da história de vida de pai Francisco, os caboclos foram seu primeiro contato com as 

religiões afro-brasileiras, além de terem sido os orientadores que encaminharam o pai de 

santo para a iniciação no candomblé. 

Geertz escreve: “Num ritual, o mundo vivido e o mundo imaginado fundem-se 

sob a mediação de um único conjunto de formas simbólicas, tornando-se um mundo 

único” (GEERTZ, 1989: p. 82). Para pai Francisco, foi o candomblé de nação angola 

que propiciou a conexão do terreiro com seu caboclo, permitindo que a festa fosse 

realizada. 

Após a sequência de cantigas para os inquices, iniciaram-se as cantigas de 

caboclo, chamando-os para a festa, onde os homens estavam reunidos para louvá-los. 

Sob as cantigas e ritmos dos tambores que executavam o chamado dos caboclos, o pai 
                                                 

97 Porrão: pote de barro de corpo bojudo, com boca e fundo estreitos, que nos terreiros de candomblé serve para 
reservar água, banhos lustrais e, nas festas de caboclo, a jurema. 
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de santo bambeou, as filhas de santo o cercaram gritando “Xeto Marrumbaxeto”, e o 

Seu Pena Branca veio para festejar com seus filhos.  

Na roda, havia outros pais de santo que também entraram em transe, mas não 

percebi filhos da casa manifestados no caboclo, talvez por ser um terreiro queto e não 

ser habitual a presença dos caboclos no terreiro. Isso também foi observado, mais tarde, 

quando o caboclo, que já estava dançando na festa, disse: “Meu filho diz que é nagô, 

nagô, nagô... e não se lembra mais desse caboclo.” 

Após a “chegada” dos caboclos, eles foram retirados da sala e encaminhados 

para um dos aposentos do terreiro, onde foram devidamente vestidos para a festa. No 

retorno, Seu Pena Branca veio à frente do cortejo, muito altivo em suas vestes brancas 

emplumadas, empunhando uma lança. 

Trazia na cabeça um grande cocar, bordado com búzios e rodeado de penas 

brancas, lembrando muito os “adê”, que são as coroas dos orixás do candomblé. Além 

disso, também trazia braçadeiras, tornozeleiras, saiote de penas com laçarotes em ambos 

os lados. Atado ao peito trazia um peitoral bordado com muitos búzios como o dos 

orixás guerreiros, que terminava com um grande laço na parte posterior do tronco. 

Este caboclo certamente justifica a maneira como Edson Carneiro havia 

nomeado os caboclos: “Orixás nascidos no Brasil”. Seu Pena Branca, o caboclo 

brasileiro, assemelhava-se a um Orixá.  

A relação do caboclo com o orixá também se encontra em Bernardo, ao perceber 

a ligação do caboclo Jundiara de Olga de Alaketo com o orixá Oxumarê. Esta questão 

está relacionada ao culto da serpente que é própria do culto de Oxumarê e a serpente 

que Jundiara trazia ao dançar. Do mesmo modo, havia uma relação entre o mito, no qual 

uma moléstia dos olhos de Olodumare foi curada por Oxumarê e a maneira como 

Jundiara curou Olga de uma doença também dos olhos (BERNARDO, 2003). 

Bernardo escreve:  

 

Oxumarê transforma-se em cobra; Jundiara, por sua vez, também 
dança segurando uma cobra. 
Oxumarê representa o arco-íris, que, no limite, decompõe-se em chuva 
e sol, em água e fogo. Portanto, ao conter água, pode assumir qualquer 
forma. Mais precisamente, pode metamorfosear-se. Tanto que 
transforma-se em um moço muito rico para salvar Otanpé Ajarô, a 
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fundadora do Alaketu. É nessa perspectiva que se pergunta: Será 
Oxumarê o índio Jundiara? (BERNARDO, 2003, p. 131). 

 

De outra maneira, devido à postura, à vestimenta do Seu Pena Branca, à maneira 

como entrou na sala, além da maneira como sua representação ocupa a sala do terreiro 

entre símbolos de orixás, podemos pensá-lo como um “Orixá nascido no Brasil”. A 

festa era para Seu Pena Branca, e ele fez a festa. Cantava, dançava, chamava a atenção 

das pessoas para que batessem palmas com vontade, repreendia os ogãs que não 

realizavam os repiques como ele desejava que fossem. 

Neste dia, tata Tawá estava presente como um convidado especial. Durante os 

festejos, várias vezes o caboclo se referiu à presença dele como uma honra para sua 

casa. Assim, por saber que Tawá é um grande conhecedor de cantigas, o caboclo pediu 

várias vezes que ele cantasse. Tata Tawá, ao mesmo tempo em que se envaidecia pelos 

convites, dizia que o caboclo sabia muito mais que ele. Mesmo assim, cantou muitas 

louvações aos caboclos que muito agradaram Seu Pena Branca. 

A festividade estava alegre, e foi se estendendo aparentemente mais do que 

havia sido programado.  Se anteriormente as festas não tinham horário certo para 

acabar, atualmente os atabaques devem ser silenciados às 22:00 horas. Além disso, 

muitos dos presentes dependiam do transporte público para retornarem às suas 

residências, de maneira que, se demorassem para partir, não encontrariam mais 

condução disponível. 

Um pouco depois das 22:00, Seu Pena Branca ajoelhou-se próximo à entrada da 

cabana de folhas de coqueiros, e começou a rezar. Eram rezas da nação angola, em 

alguma língua banta. Todos se ajoelharam, tanto as pessoas que estavam na assistência 

como os próprios caboclos. Batendo levemente as palmas das mãos, rezaram junto. 

Após a reza, o caboclo se sentou num banquinho, próximo a entrada da cabana, e 

chamou tata Tawá, que foi se acomodar próximo a ele. Tawá fez um pequeno discurso, 

dizendo que estava honrado de estar ali presente, e cantou um juramento para o caboclo, 

que dizia: 

 
Com 10 anos de nascido.  
Nada podia falar. 
Minha mãe senhora pobre. 
Sem saber o que fazer. 
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Me levou na mata grande. 
Onde os caboclos rezavam. 
Falavam de coisas tão lindas. 
Rezavam com sabedoria. 
Tinha água na moringa 
Me deram para beber 
E eu saí dali falando  
Mamãe se emocionou 
Eu lhe fiz um juramento  
Que eu nunca vou esquecer 
De louvar, saudar e dizer  
Aqui caboclo, 
Serei fiel até morrer. 

 

Todos, filhos de santo, assistência e caboclos, ajoelharam-se e cantaram juntos, 

muito comovidos. Ao final da cantiga, os caboclos deram seus gritos característicos, 

demonstrando satisfação. 

Essa cantiga retrata uma espécie de psicodrama religioso no qual atuam o filho 

que sofria de uma estranha doença, os seres sobrenaturais que são os caboclos, e a mãe 

que, desolada, encaminha seu filho para o âmbito sobrenatural, à procura da cura. O 

problema que faz sofrer advém da incapacidade do filho de falar. A mãe, aflita com a 

doença inexplicável do filho, procura ajuda no domínio do sobrenatural (na mata, que é 

o reduto dos espíritos), onde estão os caboclos. 

Na mata, os caboclos realizavam um ritual no qual a água era rezada. Com a 

água “sacralizada”, o filho foi curado. Dessa experiência religiosa, nasce à fé nos 

caboclos e, consequentemente, o ingresso do filho no mundo religioso afro-brasileiro, 

quando diz que “será fiel” aos caboclos até morrer. 

Conforme Geertz,   

 

A estranha opacidade de certos acontecimentos empíricos, a tola falta 
de sentido de uma dor intensa ou inexorável e a enigmática 
inexplicabilidade da flagrante iniqüidade, tudo isso, levanta a suspeita 
inconfortável de que talvez o mundo, e, portanto a vida do homem no 
mundo, não tenha de fato uma ordem genuína qualquer – nenhuma 
regularidade empírica, nenhuma forma emocional, nenhuma coerência 
moral (GEERTZ, 1989, p.79). 

 

No canto mítico, um filho com dez anos que não sabia falar instaura o caos, a 

incompreensão e o sofrimento, dificultando a ordenação do mundo conhecido. A 

resposta para esse caos será religiosa. O homem religioso formula, por meio de 
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símbolos, “uma imagem de tal ordem genuína do mundo, que dará conta e até celebrará 

as ambigüidades percebidas, os enigmas e paradoxos da experiência humana” 

(GEERTZ,1989, p. 79).  

Entretanto, a questão aqui não é negar a existência da doença, tampouco as 

dificuldades da vida, mas é, sim, “negar que existam acontecimentos inexplicáveis, que 

a vida é insuportável e que a justiça é uma miragem” (GEERTZ,1989, p. 79).  

É muito claro o porquê da consternação dos adeptos ao cantarem o Juramento. 

Isso é evidente, porque todos que ali estavam, ao assumirem seus próprios sofrimentos, 

podiam se identificar com os personagens do psicodrama, revelados na cantiga. Ao 

mesmo tempo, a fé, que ajuda o homem religioso a reestruturar a ordem de seu mundo, 

foi ali reafirmada tanto no mito quanto no real. 

Já no final da festa, o caboclo Pena Branca distribuiu a jurema. A jurema, 

colocada em um cuité pelo próprio caboclo, foi ofertada aos poucos para cada um dos 

participantes, que em fila esperavam a sua vez de recebê-la.O caboclo Pena Verde, que 

também estava presente, chamou-me, dizendo: “Vai lá, minha filha. Vai tomar a jurema, 

que vai te dar força ‘pra fazê o escrevinhadô’.” 

Aos poucos, muitos dos presentes foram se retirando. Estava ficando tarde para 

retornarem às suas casas. Seu Pena Branca apressou seus filhos para que distribuíssem 

sacolinhas de plástico, a fim de que fossem repartidas as frutas entre os participantes da 

festa. Da mesma maneira, foi sob sua orientação que a refeição saiu de uma cozinha 

próxima à sala e foi servida. 

Era o final da festa, mas o caboclo ainda esteve presente, dando ordens e 

organizando tudo. A comida, embora farta, não continha os alimentos típicos dos 

caboclos. Muitos comeram e saíram apressados, outros procuravam entre os conhecidos 

alguma maneira de retornarem as suas moradias, pois àquela hora já não havia mais 

ônibus que os conduzissem aos seus destinos. 

Os caboclos se despediram com suas cantorias, e se retiraram, sem muita 

cerimônia, para o cômodo no qual iriam deixar seus “filhos”, retornando, assim, para 

suas aldeias no mundo dos ancestrais. 
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Caboclo de muitas “águas” 98 

 
A observação da festa dos caboclos nestes dois terreiros mostrou que o caboclo 

não dividiu as nações. Ele está presente tanto na nação angola, seu reduto de 

nascimento, quanto na nação queto, na qual se fez presente por via da tradição angola 

do pai de santo.  

Conforme Eliade, “para viver o mundo é preciso fundá-lo – e nenhum mundo 

pode nascer do “caos” da homogeneidade e da relatividade do espaço profano”. ( 

ELIADE, 2001, p.26). Assim, quando tudo se tornou caótico, seja na vida da pessoa ou 

em um terreiro onde o pai de santo faleceu, o caboclo manifesta-se como o organizador 

cosmogônico.  

Esta questão é observável quando um filho, vivendo um momento de sofrimento, 

procura o caboclo que o encaminhará para uma religião afro-brasileira. Da mesma 

forma, quando o terreiro da Gomeia do Rio de Janeiro perdeu seu zelador Joãozinho, foi 

o caboclo Jequiriça de tata Gitadê quem resolveu acolher seus assentamentos. 

Neste caso, a organização da vida adveio de uma forma sagrada. Eliade escreve 

que “o sinal portador de significação religiosa introduz um elemento absoluto e põe fim 

à relatividade e à confusão. Qualquer coisa que não pertence a este mundo manifestou-

se de maneira apodítica, traçando desse modo uma orientação ou decidindo uma 

conduta” (ELIADE, 2001, p. 31). 

Dessa forma, os caboclos tornaram-se importantes personagens no início da 

caminhada religiosa afro-brasileira desses adeptos. Sua chegada pode ter-se dado por 

meio da umbanda, como é o caso de muitos terreiros de candomblé de São Paulo, ou o 

caboclo pode ter vindo de dentro do próprio candomblé, que tem nesta entidade um 

canal de comunicação mais direta com os inquices e orixás. O terreiro de mãe Buraji, 

como o de mãe Somenegué e muitos outros, começam com o nome de seus caboclos, 

em uma referência aos seus fundadores e ao fato de serem os caboclos os primeiros 

donos da terra.  

                                                 
98 Diz-se que o caboclo vem em diversas “águas”, que quer dizer que ele tanto pode vir na umbanda, 
como no candomblé angola como no de qualquer outra nação, mudando de “águas” conforme a 
necessidade. 
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O terreiro de Pai Francisco se intitula de nação queto, mas o pai de santo foi 

iniciado em uma tradicional casa de candomblé angola baiana, e teve o caboclo como 

ponto de partida para sua vida religiosa afro-brasileira. Foi o caboclo que lhe trouxe a 

cura e o encaminhou para a iniciação no candomblé. Por isso, tem sua imagem na sala 

do terreiro e lugar de honra entre os orixás. 

Inquices e orixás africanos encontram-se com os caboclos brasileiros e fundam 

uma nova tradição. Isso está representado na cantiga de caboclo que diz:  

Venho de aruanda, ê.  

Atravessei Calunga, a,  

E nas terras brasileiras, 

Eu fiz o meu cazuá. 

 
Em uma metáfora à vinda dos negros bantos para o Brasil, podemos perceber 

nesta cantiga o culto de caboclo sendo elaborado pela clave banta. Na cosmovisão dos 

bantos, “aruanda” é o mundo dos ancestrais. Nessa concepção de mundo, era através da 

“calunga”, ou o mar, que as almas dos mortos chegavam a “aruanda”. Então, a travessia 

do mar significava transmutar de um mundo para outro.   

Desta forma, esses homens, ao serem afastados de seus círculos sociais, de suas 

vidas africanas, morreram para a vida passada, uma vez que seria praticamente 

impossível retornarem à África. No entanto, trouxeram consigo uma cosmovisão por 

meio da qual podiam interpretar as coisas do novo mundo, pois se iriam viver no Brasil, 

então teriam que fazer dele sua casa. Assim, o caboclo veio de “aruanda”, o mundo de 

todos os ancestrais, atravessou a “calunga”, que é a comunicação entre o mundo dos 

vivos e dos mortos, e no Brasil fez sua casa nos terreiros de nação angola.   

Nesse processo, o caboclo, em muitos terreiros de candomblé, tornou-se 

importante componente do panteão afro-brasileiro, que entre outras coisas estabeleceu, 

com legitimidade, a mediação entre as diversas tradições religiosas afro-brasileiras.   

 

 

 

 



112 
 

Lavagem da igrejinha de nossa Senhora Aparecida - Carapicuíba 

 

    

    



113 
 

Casa de caboclo em terreiros da metrópole 
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Festa de caboclo – Terreiro angola 

                  

  

          

   Foto cedida por Pai Nzazi                 Foto cedida por Syntia Alves  
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Festa de caboclo – Terreiro queto 
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 PARTE II – 

A nação angola tem alma banta 
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CAPÍTULO IV  

Sincretismo e antissincretismo – Inquices, Santos e Orixás 

 

Não é novidade outorgar ao candomblé angola os títulos de “sincrético”, “menos 

puro”, “misturado”. Sabemos também que ser “sincrético” pode não ser uma boa 

qualificação, especialmente para o senso comum, pois tem um sentido negativo, que dá 

a conotação de mistura confusa de elementos diferentes e de inautenticidade.  

Os pais e mães de santo que fizeram parte deste trabalho mencionaram 

indiretamente o sentido negativo do caráter sincrético da nação angola. Uma mãe de 

santo disse: “‘Angola não existe. Angola não presta’, hahaha!!! Que angola é umbanda 

do pé de não sei o que... Sabe que eles falam, não é?” (mãe Pulquéria). Outra mãe de 

santo disse: “Eles puseram na cabeça do povo, que angola não é candomblé.” (mãe 

Caçulinha). 

Mãe Manudê também falava que não queria que seus rituais fossem chamados 

de “umbanda sangrenta”. O significado que a mãe de santo dá para “umbanda sagrenta”, 

está relacionado com a estrutura hieráquica estabelecida entre as religiões afro-

brasileiras, segundo sua maior ou menor proximidade com as tradições religiosas 

africanas. A umbanda, segundo esse tipo de avaliação, é qualificada como a mais 

sincrética e, portanto, a mais afastada das tradições religiosas africanas. Assim, 

denominar um terreiro de candomblé de “umbanda sangrenta” significa qualificá-lo 

abaixo de qualquer nação de candomblé, além de desqualificá-lo como umbanda, uma 

vez que esta manifestação religiosa não costuma aceitar sacrifício de animais.  

Nas palavras dessas mães de santo, estão subentendidos os diversos sincretismos 

presentes na nação angola que são vistos pelos de fora e, agora, por alguns de dentro, 

sob a concepção de mistura confusa que, segundo esse ponto de vista, reforça o juízo de 

inautenticidade da nação por lhe conferir uma origem nebulosa. Essa análise aparece 

principalmente entre os religiosos que procuram separar as religiões “verdadeiras” das 

“inautênticas”, contrapondo a religião que se acredita “pura” à “misturada”. 

Contrastando com esse ponto de vista, a antropologia da religião não está 

interessada em defender as verdades religiosas, o que permite olhar o sincretismo de 
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outro ponto de vista, isto é, como uma resposta criativa à conexão e fusão de diversos 

sistemas culturais. Os homens estão sempre a produzir cultura combinando ruptura e 

continuidade, tradição e inovação, que constantemente são interpretadas e 

reinterpretadas. É a dinâmica da cultura. 

Essa concepção vem sendo discutida desde o final do século XX por vários 

autores, que criticam o conceito de pureza de tradições e concedem ao sincretismo uma 

conotação positiva, na medida em que refletem sobre a “invenção de tradição” 

(HOBSBAWN e RANGER, 1984). Sobre a variabilidade de conceitos desenvolvidos 

para designar as inter-relações culturais, Canevacci escreve:  

 

A dinâmica da mutação cultural, em vez de prosseguir em direção a 
universalismos cansados e intolerantes, indigeniza-se, relativiza-se, 
personaliza-se. Colagem, montagem, pastiche: é assim que o 
sincretismo penetra – pela etnicidade – no logos, na ética, na estética. 
Quando o sincretismo se torna algo sintético, então significa que o 
processo histórico-cultural (mas também político) do qual era 
portador, virou o seu contrário e foi legitimado como objeto tranqüilo, 
pacato, razoável, a ser orgulhosamente exposto na sala de visitas 
(CANEVACCI, 1996, p. 23). 

 

Mesmo assim, o processo de cruzamentos e de mutação cultural não se dará 

pacatamente, pois também envolve a confrontação e o diálogo. Canclini chama a 

atenção para misturas religiosas que passam a fusões mais complexas de crenças, não só 

religiosas. Nesse caso, a utilização do conceito de hibridação parece mais plausível que 

o de sincretismo, mais apropriado para fusão de práticas religiosas tradicionais. Por 

exemplo, a utilização do conceito de hibridação, segundo Canclini, será muito mais 

apropriada em uma pesquisa em que há o sincretismo de crenças com recursos de saúde 

diversos, que são comuns na sociedade moderna (CANCLINI, 2008). 

Inspirados em Canclini, também acredito que a questão decisiva não seja a de 

estabelecer qual dos conceitos abrange mais e é mais fecundo, mas sim estabelecer o 

que o candomblé angola ganha ou perde ao hibridar-se (CANCLINI, 2008). Contudo, 

nesse caso, devido a essa análise abranger apenas as combinações de práticas religiosas, 

pareceu-me apropriado falar de sincretismo. 

A abordagem sobre a presença de elementos de diferentes tradições religiosas na 

nação angola paulista é elaborada pelos adeptos, principalmente, com base em um 
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discurso de antissincretismo. Essa abordagem propõe afastar, da tradição angola, as 

formas identificadas como estrangeiras, ou reformulá-las e retê-las, se forem 

reconhecidas como pertencentes à nação. Essa é uma leitura baseada no entendimento 

de que ser puro é ser autêntico, e está presente tanto nos discursos nacionalistas, étnicos 

ou identidades regionais, quanto nos movimentos religiosos tidos como 

fundamentalistas ou nativistas (STEWART e SHAW, 1996). 

Dessa forma, para entendermos os sincretismos e antissincretismos da nação 

angola paulista, será válida a proposta de Shaw e Stewart, que olhando a sociedade do 

ponto de vista marxista, segundo o qual os grupos sociais estão permanentemente em 

conflito, reformularam o estudo do sincretismo como a “política da síntese das 

religiões” (STEWART e SHAW, 1996). Afirmam os autores: 

 

um dos primeiros pontos de discussão necessário para enfrentarmos é 
o que nós entendemos por antissincretismo: a oposição para a síntese 
das religiões que trata através de seus agentes interessados na defensa 
das fronteiras das religiões. Antissincretismo é freqüentemente 
associado com a construção da “autenticidade”, que por sua vez é 
comumente ligado a noção de pureza. Os discursos religiosos 
ocidentais e a erudição em particular, permanecem na crença implícita 
que a afirmação da pureza significa naturalmente uma afirmação de 
autenticidade (STEWART e SHAW, 1996, p. 7)[Tradução livre] 

 
Por isso, existe a intenção, entre alguns pais e mães de santo, de “dessincretizar” 

a nação angola, representando cisões e resistências ao sincretismo. Essas posições 

fazem parte, no entanto, do processo de sincretismo e de hibridação, porque se torna 

tentador pensar que a identidade da nação angola pode desaparecer por meio da 

assimilação e da homogeneização. Nesse caso, há a procura de resgatar a tradição 

religiosa banta, considerada original, com o sentido de demarcar as fronteiras.  

Contudo, a tradição banta do candomblé foi irrevogavelmente traduzida pelo 

turbilhão colonial e da diáspora, e a nação angola não está acabada. Ela pode ser 

reinventada a todo o momento, através da subtração de elementos indesejáveis ou da 

intromissão de outros, que são recuperados das etnografias sobre grupos da África 

Central. Estes últimos serão posteriormente costurados no tecido cultural, inaugurando 

novo processo sincrético. 

Durante a pesquisa de campo, percebi que dois tipos de sincretismo são mais ou 

menos questionados pelos adeptos da nação angola paulista. O primeiro deles é o dos 

deuses africanos com os santos católicos, que parece ter passado por algumas mudanças 
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de interpretação nos últimos anos. O segundo tipo concerne às nações, principalmente 

entre a nação angola e a queto, e é o que mais tem levado os adeptos a repensarem a 

nação angola. 

Por outro lado, não é possível separar dicotomicamente os dois processos de 

sincretismo, uma vez que eles aparecem conjuntamente na maioria das falas registradas 

neste trabalho. Inquices, santos e orixás transitam nas concepções dos adeptos sem 

manterem uma fronteira rígida, dialogando entre si e as diversas identidades. 

Os adeptos do candomblé em São Paulo sabem que inquice e orixá não são os 

santos católicos, mas os adeptos podem, por exemplo, pedir uma missa para Santa 

Bárbara como parte do ritual a Iansã que se realiza no terreiro. Ogã Cláudio me contou 

que, no tempo do Sr. Joãozinho da Gomeia, os ritos realizados para Iansã eram da 

seguinte forma: “Ele (Joãozinho da Gomeia) disse que queria a função dela (Iansã) dia 4 

de dezembro, caísse no dia que caísse, mas que tinha que ter a procissão de Santa 

Bárbara ou uma missa para Santa Bárbara e o candomblé.”  

 Embora a abordagem sobre o sincretismo afro-católico não prevalecesse durante 

as entrevistas, ela aparece nas conversas ao louvarem Jesus Cristo e santos, na Lavagem 

de igrejas, como já vimos, na presença de imagens católicas que podem ser vistas nas 

fotografias antigas do terreiro de mãe Manudê. 

Assim, proponho um olhar sobre essa questão devido a dois fatores: o primeiro 

fator é a presença da devoção aos santos que aparecem nos discursos dos adeptos do 

candomblé, como na Lavagem da Igrejinha de Carapicuíba, já abordada anteriormente, 

bem como nas imagens presentes tanto nos terreiros quanto nas fotografias. Neste 

último caso, pudemos constatar como paulatinamente foram suprimidos os símbolos 

católicos com o passar dos anos. 

O segundo fator é a explicação, no senso comum, da característica sincrética 

afro-católica da nação angola como derivada da presença do catolicismo na África 

Central, muito antes de os negros serem trazidos em quantidade para o Brasil. Esse 

entendimento seria também justificado pela pacífica aceitação do catolicismo pelos 

africanos, que segundo essa interpretação já vieram cristianizados para o Novo Mundo. 

Na primeira parte deste capítulo, vamos procurar abordar a questão afro-católica, 

procurando entender como ela se processa na nação angola paulista, por meio da 
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pesquisa bibliográfica sobre a fé católica na África Central (CAVAZZI99, 1965; 

ALENCASTRO, 2000; THORNTON,2004; SWEET, 2007), dos relatos dos adeptos e 

da análise de fotografias. 

 

Inquices e Santos 

 

Ao pesquisar o terreiro de mãe Pulquéria, herdeira de mãe Manudê, examinamos 

muitas fotografias, em que nomes e acontecimentos foram relembrados. É interessante 

notar que na metrópole, de modo geral, os pais e mães de santo não só permitem que 

fotografem e filmem as festas, como esse é um fato de grande importância, pois 

demonstra prestígio.  

É de se ressaltar que, nos últimos anos, alguns terreiros passaram a proibir que 

os adeptos fossem fotografados em transe. Alguns pais de santo nos disseram que isso 

se dá porque os “inquices não permitem” serem fotografados ou filmados. Em 

contraponto a essa justificativa, o que percebemos hoje, em São Paulo, é que, quando 

essa proibição está presente, está relacionada, principalmente, com a exposição das 

festas de candomblé pelas igrejas neopentecostais em programas de televisão. 

 Essa preocupação vincula-se às atuais conversões de filhos de santo para as 

modernas igrejas televisivas, principalmente a IURD100. Os adeptos convertidos ao 

neopentecostalismo, chamados pela nova religião de “pais e mães de encosto”, levam as 

filmagens e fotografias de festas nos terreiros como testemunho da conversão, que são 

mostradas nos programas dessas igrejas, associando-as às obras do demônio.  

 
Se é nas comunicações que o homem transmite seus valores, seus 
conhecimentos e referências, a utilização de meios de comunicação de 
grande abrangência pela IURD para divulgar ideias massivas de 
deturpação do candomblé é, de fato, motivo de preocupação para pais 
e mães de santo que vêem seus terreiros sendo atingidos por alvos de 
preconceito religioso.101 (PREVITALLI & ALVES, 2007). 

 

                                                 
99 P.e João António Cavazzi de Montecúccolo (b. 1621) foi um padre italiano que 1654-1667 se juntou à 
missão dos Capuchinhos, no que é hoje no norte de Angola, e depois de uma visita à Europa, retornou a 
Angola, nomeadamente o Reino do Kongo, onde permaneceu de 1672-1677. Morreu em Génova em 
1678. 
100.  Igreja Universal do Reino de Deus 
101. PREVITALLI, Ivete Miranda  e ALVES, Syntia. Fotografia: ver e ser visto no candomblé. In: 
revista eletrônica Ponto e vírgula, n° 2, segundo semestre de 2007. Disponível: 
<http://www.pucsp.br/ponto-e-virgula/n2/artigos/06-ivete.htm > 
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Mesmo assim, na maioria dos terreiros da metrópole, a fotografia está presente, 

pois “testemunha a história de sua existência, além de encontrar nesse espaço a função 

que encontra em tantos outros, que é o uso da imagem como ampliação de um momento 

que o terreiro quer deixar para a posteridade” (PREVITALLI & ALVES, 2007). 

As fotografias que examinei, herdadas e guardadas pela mãe de santo, 

constituíram o elo entre o presente e o passado presenciado por mãe Pulquéria no 

terreiro. As imagens foram revelando a memória da mãe de santo, pois ao se lembrar 

dos fatos, recordava não só os eventos, como também as ligações afetivas com os filhos 

de santo que apareciam retratados. A memória revelada de mãe Pulquéria é construída 

com base na sua pertença ao candomblé e mais especificamente ao terreiro onde esteve 

presente por muitos anos, convivendo com a comunidade religiosa afro-brasileira.  

Valendo-se das fotografias, a mãe de santo recuperou lembranças, em grandes 

partes fragmentadas. Procurava inúmeras vezes reafirmá-las pela lembrança dos outros, 

quando dizia: “Pergunte a Tawá. Ele foi da casa, é filho de Manudê.” Ou ainda ao se 

relembrar da velha mãe de santo, buscava na minha lembrança o apoio às suas quando 

afirmava: “Você sabe. Você conheceu mãe.” 

 Halbwachs afirma: “Fazemos apelo aos testemunhos para fortalecer ou debilitar, 

mas também para completar, o que sabemos de um evento do qual já estamos 

informados de alguma forma, embora muitas circunstâncias nos permaneçam obscuras. 

Ora a primeira testemunha, à qual podemos sempre apelar, é a nós próprios” 

(HALBWACHS, 1990, p. 25). Entretanto, por mais que as lembranças pareçam 

pessoais, segundo esse autor, elas só poderão existir a partir dos quadros sociais da 

memória. “Um homem que se lembra sozinho daquilo que os outros não se lembram 

assemelha-se a alguém que vê o que os outros não veem” (HALBWACHS, 1990, p. 

228). Era nesse sentido que mãe Pulquéria procurava alguém que pudesse confirmar ou 

negar sua lembrança, que, real ou imaginária, necessitava de testemunhos. 

Além desse sentido da lembrança pessoal de fatos do passado, a memória 

também denota a existência de uma coletividade que se identifica com um determinado 

padrão de comportamento e de opiniões que fazem parte desse grupo. Nesse caso é o 

“candomblé angola”, representado nas fotografias manipuladas pela mãe de santo que 

propicia sua rememoração. Mesmo que a presença da comunidade do candomblé não 
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estivesse presente, a lembrança de mãe Pulquéria se alimentava das diversas memórias 

oferecidas pelo grupo, a que Halbwachs denomina “comunidade afetiva”. 

Mãe Pulquéria me contou: “Olha minha filha. Eu gosto disso... tem dias que eu 

pego estas fotografias e fico olhando... eu fiquei com muita coisa. Um dia vou fazer um 

acervo de memória dela (mãe Manudê)”. A vontade de organizar um acervo de memória 

de mãe Manudê está vinculada à ideia de “comunidade afetiva”, a qual permite que mãe 

Pulquéria traga para o presente a mentalidade do grupo no passado, lembrando-se como 

membro dessa comunidade. É seu apego afetivo à comunidade do candomblé que dá 

consistência às suas lembranças.  

Foi por meio da imagem fotográfica que mãe Pulquéria recriou naquele 

momento o que já “havia sido” no candomblé angola. As fotografias apreciadas pela 

mãe de santo reascenderam sua memória, e ressuscitaram sentimentos, tais como o amor 

pela antiga mãe de santo, a relação com ao ex-marido, os recolhimentos de filhos de 

santo à camarinha, as festas, os amigos, muitos já falecidos, e tantos filhos de santo que 

passaram pela casa de mãe Manudê. A fotografia cumpriu desta forma, seu papel na 

rememoração e na lembrança dos fatos. 

Quando encontrou, em meio a inúmeras fotografias marcadas pelo tempo e pelas 

enchentes que inundaram o terreiro, a fotografia dos tatas cambonos em frente a um 

altar de santos católicos102, Mãe Pulquéria me contou: “Isso foi quando ela (mãe 

Manudê) abriu (o terreiro)... tinha um altarzinho... era quando ela fazia o candomblé 

escondido.” Vieram ao primeiro plano da memória lembranças de experiências e 

acontecimentos que foram destacados pela mãe de santo. O “altarzinho” referido com 

nostalgia pela mãe de santo é uma percepção do passado que foi reconstruído de acordo 

com as tensões do presente, relacionadas à crítica da presença de elementos católicos 

nos terreiros. Ao mesmo tempo, quando fala em “candomblé escondido”, deixa 

subentendida a perseguição policial às religiões afro-brasileiras em São Paulo nos anos 

1960 e 70.   

Dentre as fotos mais antigas, pude localizar outras que também mostravam uma 

ligação deste candomblé com o catolicismo. Em uma delas, aparece um casamento 

realizado por um padre no interior do terreiro. Mãe Pulquéria mostrou a fotografia com 

                                                 
102. Tata cambono. É um título masculino outorgado aos tocadores de atabaques no candomblé angola. 
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orgulho, pois, suponho, a presença de um padre nessas dependências significava para 

essa mãe de santo o reconhecimento do candomblé como uma religião legítima e 

autenticada pela Igreja Católica, representada por aquele sacerdote católico. Outra 

fotografia mostrava mãe Manudê ao lado de uma imagem de Santa Bárbara que quase 

excedia sua altura. Ao me revelar essa imagem, a mãe de santo herdeira se emocionou, e 

com olhar carinhoso, explicou-se: “A mãe gostava dessas coisas.” 

De lembrança em lembrança, separamos as fotografias em que mãe Pulquéria 

encontrava as recordações que mais lhe tocavam. Ao examinar essas fotos, percebo que, 

nas mais recentes, as figuras de santos nas paredes, assim como o ostensivo altar, 

haviam desaparecido. Parece que o altar católico, que foi usado como pano de fundo 

para a foto dos filhos de santo perdeu prestígio, e por isso foi retirado.  

O terreiro de mãe Manudê103 foi fundado em 1965, portanto, essas fotos são 

datadas desta época até o final dos anos de 1980. Tudo indica que, a princípio, santos 

católicos e divindades do candomblé conviviam muito bem no terreiro, o que quer dizer 

que tanto a mãe de santo quanto os filhos, amigos e simpatizantes da casa sentiam-se 

confortáveis com a presença desses símbolos misturados com a enorme ossada de 

cabeça de boi, a figa e as espigas de milho secas, símbolos da prosperidade. 

As fotografias indicam que, com o passar dos anos, alguma coisa mudou, e 

mesmo que houvesse a grande imagem de Santa Bárbara no salão, santos e altar foram 

afastados do espaço. As paredes foram esvaziadas dos santos de gesso e de suas 

estampas, do enorme crucifixo, os quais foram substituídos por símbolos religiosos 

afro-brasileiros, tais como agogô, arco e flecha etc.  

 As missas de iaô, os altares católicos nos terreiros, os crucifixos pendentes dos 

bustos dos iniciados, comuns a muitos terreiros de candomblé em São Paulo, 

independentemente de sua nação, passaram a incomodar pais e mães de santo, pois 

                                                 
103  Em 1965, mãe Manudê abriu a casa em São Paulo. Nasceu no sul da Bahia, e foi iniciada em Salvador 
por Nanã, Erundina Nobre Santos. Quando Mãe Nanã se mudou para Aracaju, levou consigo sua filha 
Manudê, que, depois de se casar, acompanhou o marido migrante para São Paulo no ano de 1963. De 
nação angola, Nanã de Aracaju, falecida com 115 anos em 1981, é considerada a fundadora de um tronco 
angola que leva seu nome: o candomblé de Nanã de Aracaju. Esta linhagem já tem muitas gerações 
espalhadas por todo o Brasil. (PRANDI, Reginaldo. Linhagem e  legitimidade no candomblé paulista. 
Disponível em: <www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_14/rbcs14_02.htm – 125k> Acesso em 
dezembro 2011. 
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esses símbolos foram interpretados como outorgantes de uma dependência do 

candomblé em relação ao catolicismo.   

 Posso, contudo, encontrar outra possibilidade para o entendimento do 

sincretismo afro-católico, que é a da “tradução”. As pessoas que fundaram as religiões 

de origem africana, tanto no Brasil como em todo o Caribe, foram afastadas de seus 

ambientes geográficos e culturais pela diáspora, e obrigadas a negociar com novas 

culturas. Nesse movimento, as identidades se multiplicaram, e tiraram seus recursos de 

diferentes tradições culturais. 

Da mesma forma, no candomblé da moderna São Paulo, posso encontrar pessoas 

que são brasileiras devido à nacionalidade, nordestinas por origem, católicas devido ao 

batismo, comunhão e crisma, além de serem filhos de santo por terem se iniciado no 

candomblé e frequentarem seus rituais. Nenhuma dessas identidades invalida as demais, 

podendo qualquer uma delas ser assumida, dependendo do lugar e da hora em que for 

requisitada. 

 Mesmo assim, nos anos de 1980, houve um grande movimento contra o 

sincretismo afro-católico entre diversas lideranças do candomblé brasileiro, 

especialmente do queto. Essa década foi marcada pela grande diversificação do 

panorama religioso brasileiro, além do êxodo progressivo de católicos para o 

protestantismo, que gerou um novo perfil religioso brasileiro.  

 Também foi nos anos de 1980 que a Teologia da Libertação e a ala progressista 

da Igreja Católica encabeçaram um forte movimento com o intuito de fortalecer a 

sociedade civil no final da ditadura militar. A Teologia da Libertação reuniu, na década 

de 1980,  

 

milhões de pessoas em organizações sociais e políticas. Elas também 
prestaram um apoio valioso na organização desses grupos de forma 
democrática, com o argumento de que os meios são tão importantes 
quanto os fins. Conforme mencionado anteriormente, uma segunda 
geração de militantes sociais e políticos recebeu a sua educação 
política nas CEBs104, nas pastorais de cunho social (como a Pastoral 
da Terra, a Pastoral da Juventude e a Pastoral dos Trabalhadores) e 
nos movimentos sociais dos anos 1980 (LEVY, 2009). 

 

                                                 
104 CEBs - Comunidade Eclesial de Base. 
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Terreiro de Santa Bárbara (fotos cedidas por Mãe Pulquéria) 
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Foi nesse panorama sociopolítico, no qual a politização das CEBs fortaleceu a 

esquerda e os movimentos sociais brasileiros, que o Movimento Negro Unificado 

procurou organizar a militância e convencer os grupos de esquerda da importância e 

especificidade da questão racial na sociedade brasileira.105 

No centenário da abolição, as organizações negras rejeitaram o “treze de 

maio”106 como data comemorativa da abolição da escravatura, e desmistificaram as 

representações da Princesa Isabel como caridosa e bondosa. Albuquerque e Fraga 

afirmam: 

 

O centenário da Abolição em 1988 foi um momento em que a questão 
racial ficou mais evidente. Graças à mobilização negra o centenário 
foi marcado pela intensificação do debate sobre identidade racial e 
pelo protesto contra a marginalização dos negros na sociedade 
brasileira (ALBUQUERQUE e FRAGA, 2006, p. 295). 

 
 

 O Movimento Negro passou, a partir de 1980, por uma série de atitudes 

valorativas, a enaltecer a cultura negra, “definida como a continuidade de tradições 

africanas e símbolo da resistência, além de denunciar a desigualdade social e 

econômica” (ALBUQUERQUE e FRAGA, 2006, p. 297). Foi nesse contexto que, em 

1983, foi elaborado o Manifesto, que era um documento antissincretismo, assinado por 

pais e mães de santo baianos. 

 A influência da valorização da cultura negra nos candomblés, principalmente 

nos mais tradicionais, determinava neste documento que o candomblé era uma religião 

independente, e o sincretismo afro-católico era justificado pela imposição do poder dos 

brancos católicos sobre os negros cativos. Anunciado num momento histórico em que 

preconizava a valorização do negro e sua cultura, gerou um movimento de retorno à 

África por vários sacerdotes de candomblé, principalmente das nações jeje/nagô. O 

Manifesto foi assinado, ou esperava-se que fosse, por representantes de cinco terreiros, 

                                                 
105 Albuquerque e Fraga escrevem que: “Nas décadas de 1970 e 1980, diversas outras organizações 
negras foram criadas. Um levantamento feito em 1988 indicou a existência de 343 organizações negras de 
todos os tipos,138 delas em São Paulo, 76 no Rio de Janeiro, 33 em Minas Gerais,27 na Bahia e as 
demais espalhadas por outros estados.” (ALBUQUERQUE e FRAGA, 2006). 
106 Entretanto, a “data continuou importante para irmandades religiosas, cultos afro-brasileiros e 
comunidades quilombolas, dentre outros grupos. A celebração continuava (e continua em muitos lugares) 
importante, sobretudo para as gerações mais velhas. Para estes o 13 de Maio é o momento de celebrar a 
efetiva participação dos negros no desmonte da escravidão (ALBUQUERQUE e FRAGA, 2006, p. 297). 
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no entanto, mesmo havendo importantes terreiros de nação angola em Salvador, 

nenhum deles subscrevia esse documento.107 

Observei que, embora não houvesse representantes da nação angola assinando o 

“manifesto”, os adeptos do candomblé angola de São Paulo não ficaram imunes a esse 

movimento, e mesmo que tênue, pudemos perceber certa “limpeza” de representações 

católicas no barracão onde são realizadas as festas. Apesar dessa tendência, percebi no 

trabalho de campo que os santos católicos aparecem nos terreiros de várias maneiras. 

Estão presentes nas imagens, que podem estar mais ou menos à vista, na fé dos neófitos, 

nos crucifixos dependurados no pescoço ou nas lavagens das escadarias de igrejas e 

capelas católicas. 

Outro terreiro, o de mãe Caçulinha, uma velha mãe de santo de São Paulo, 

também acolhia uma imagem de Nossa Senhora da Conceição apoiada em suporte 

fixado na parede, sobre o canto que parecia o mais importante do terreiro, pois nele 

ficava a cadeira de Dandalunda108, que é o inquice para o qual a mãe de santo foi 

iniciada.  

Além disso, os casamentos e batizados dos filhos de santo são realizados, na 

maioria das vezes, fora do candomblé, principalmente nas igrejas católicas. Mesmo os 

ritos funerários, que o candomblé, independentemente da nação, tem bem organizado, 

são muitas vezes problemáticos, pois os parentes do morto nem sempre querem que a 

cerimônia afro-brasileira apareça publicamente. Assim, missas de corpo presente, de 

mês e de aniversário de morte são realizadas para os pais, mães e filhos de santo 

falecidos, mesmo se já tiverem sido realizados os rituais funerários afro-brasileiros.  

Essa é a estratégia da différence, que inaugura novas formas de viver e que 

nunca é uma forma dialética totalizante de superação das formas antigas tradicionais. 

Assim, ela “impede que qualquer sistema se estabilize em uma totalidade inteiramente 

saturada” (HALL, 2003, p. 61). As fronteiras entre as religiões afro-brasileiras e o 

catolicismo não são dicotômicas, são frouxas, fluidas, de maneira que, por serem assim, 
                                                 

107 “Do lado esquerdo da folha, aparecem na seguinte ordem: Menininha do Gantois – ialorixá do Axé 
Ilê Iya Omin Iyemassé; Stela de Oxossi – Ialorixá do Ilé axé Opô Afonjá; Olga de Alaketo – Ialorixá do 
Ilé Moroia Lage. Do lado direito, emparelhado com o de Stella de Oxossi, encontra-se o de Tetê de Iansã 
– Ialorixá do ilê Nasso Oká, e mais abaixo, na mesma altura do de Olga de Alaketo, o de Nicinha do 
Bogum – Ialorixá do Zogodô Bogum Malê Ki-Rindo. Acima de cada nome, consta a assinatura da 
ialorixá correspondente. Isso só não ocorre no caso do nome de Tetê de Iansã, onde aparece nenhuma 
assinatura (J.G.C.) (CONSORTE, 1999, p. 91). 
108 Dandalunda – inquice dos rios, cachoeiras e lagos, assim como orixá Oxum. 
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não só permitem a dupla pertença, mas também inauguram uma nova e hifenizada 

identidade afro-brasileira. 

Outro fator que será abordado é a relação afro-católica, que vem desde a África, 

quando houve o encontro das religiões tradicionais africanas com o catolicismo. Desse 

encontro, surgiu um “catolicismo africano” (THORNTON, 2004; SWEET, 2007) que 

não deixou de lado os fundamentos da espiritualidade banta, e tampouco os africanos se 

tornaram exclusivamente cristãos. 

A conversão dos africanos para o catolicismo, segundo estudiosos especialistas 

nas culturas da África Central (CAVAZZI, 1965; SWEET, 2007; THORNTON, 2004; 

ALENCASTRO, 2000), não foi fácil, ao contrário do que muitos creem. Isto é, a 

conversão forçada por questões políticas e comerciais parecia não prevalecer sobre a 

cosmovisão africana, a qual dava sentido ao mundo e à vida do homem.109 

 

Africanos e Portugueses - Nganga e Sacerdotes Católicos 

 

O processo de sincretismo não implica indeterminação nem liberdade irrestrita. 

Tanto a colonização quanto a diáspora foram condições históricas que envolveram 

relações de poder, mas que também registraram em seu âmago resistências.  

Devemos então ser cuidadosos com generalizações. O encontro de duas cosmos-

visões diferentes em África: uma ocidental e católica, outra africana não cristã, a meu 

ver, muito mais que duas pertenças que funcionavam paralelamente, era um processo de 

tradução, em que símbolos e ritos do cristianismo eram reinterpretados pela cosmovisão 

congolesa e assimilados no conjunto religioso tradicional congolês. 

Entre os dois modos de viver das religiões havia coisas compatíveis110 que 

facilmente foram misturadas. O que era incompatível foi rejeitado ou ressignificado 

                                                 
109. Cavazzi faz inúmeros relatos sobre a dificuldade da conversão dos africanos ao Cristianismo, como o 
que vem a seguir: “O resto das regiões interiores, digo-o chorando, vê-se todo contagiado, e não será fácil 
purificá-lo completamente, pois, de quando em quando, as populações e as províncias inteiras, voltando 
as costas a Deus, tornam a chamar os seus antigos mestres e abertamente os favorecem. Desta maneira, 
mesmo os príncipes para não perderem tudo de uma vez, dissimulam e só confrontam os missionários 
com a esperança de que o povo volte, conforme o seu costume, desgostado e arrependido dos seus 
vícios...” (CAVAZZI. 1965, p. 87-88).  
110 Thornton escreve que a religião praticada nos séculos XVI e XVII não era um conceito intelectual, 
mas era sim baseada nas revelações e interpretações. “Os africanos e europeus tinham sistemas um pouco 
diferentes de conhecimento religioso, assim como um conjunto totalmente distinto de revelações básicas, 
porém possuíam várias idéias importantes em comum. O desenvolvimento do cristianismo africano não 
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para poder ser assimilado pela religião dos congoleses. Nesse processo, as fronteiras se 

tornaram porosas, a tradição se modificou, sem, contudo perder o que dela existia no 

passado. Assim, se a continuidade é ilusória, as separações e as descontinuidades 

absolutas também o são. 

Um fato que merece ser notado é o batismo reinterpretado por meio da 

cosmovisão dos africanos. Reginaldo afirma: “O batismo cristão foi entendido, pelas 

elites do Congo, como uma espécie de iniciação à nova religião, que abria as portas para 

uma série de segredos e privilégios em termos sociais e políticos.” (REGINALDO, 

2005, p. 17). Ser batizado tornava-se uma grande vantagem, não só política, mas 

também religiosa. 

 O ato de comer sal na cerimônia do batismo seria uma forma de iniciação ao 

cristianismo, que interpretado na cosmovisão congolesa, possibilitaria aos iniciados 

adquirirem uma nova força obtida dos “enganga111 europeus” (SWEET, 2007). Reforça 

essa interpretação o fato de que, a princípio, somente o Rei, a aristocracia mais próxima 

e seus parentes mais chegados é que receberam o batismo. Isso aconteceu como uma 

espécie de reserva de poder que somente alguns, no caso uma elite, poderiam obter. 

Mais tarde, no século XVIII, quando o catolicismo se impôs, muitos nativos, ao 

avistarem um missionário, corriam ao seu encontro com as crianças nos braços, a gritar 

“Anamunga Batismo”, que significava “sal bento” (REGINALDO, 2005). Assim que 

alcançavam seu objetivo, isto é, o batismo, voltavam a suas vidas anteriores, sem se 

importarem com a catequese ou a presença do missionário. 

Pode-se perceber que a cosmovisão dos congoleses prevalecia na interpretação 

dos símbolos católicos. Assim, o sal, para o congolês, pelo menos a princípio, 

significava um processo em que ele poderia adquirir mais energia vital (Nguzu) da 

divindade (inquice) do homem branco. Nada tinha a ver com a mácula do pecado 

original que o batizado católico se propõe a limpar. 

                                                                                                                                               
seria possível se não tivesse procurado demonstrar as limitações das visões ocidentais sobre a cultura 
africana. Indo adiante escreve que: “ainda hoje em dia, as histórias de África e da diáspora africana 
sofrem da incapacidade, por parte de muitos acadêmicos cristãos “devotos”, de pôr de parte o paradigma 
dominante judaico-cristão.” (THORNTON, 2004, p. 130). De uma maneira mais direta, Sweet escreve 
que esses acadêmicos “devotos”, convictos de que as religiões africanas são inferiores ao Cristianismo, 
“partiram do pressuposto de que, se for possível demonstrar a existência de elementos cristãos no 
pensamento africano, poder-se-á, de algum modo, recuperar a humanidade dos africanos” (SWEET, 2007, 
p. 131).  
111 Enganga – é o sacerdote para os congoleses. “enganga europeu” era então a maneira dos congoleses 
interpretarem o sacerdote europeu ( os padres) incorporando-os na extensa gama de enganga que existiam 
em sua religião. 
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Dessa forma, mesmo que os missionários pressionassem para que os escravos 

em África fossem instruídos e batizados, e os portos devessem ser vigiados “para que 

ninguém embarque para a América sem receber o batismo” (CAVAZZI, 1965, p. 161), 

ao que tudo indica, a princípio, ser batizado não significava estar convertido. 

 

 

Sacerdote católico queimando uma casa Ídolo, Sogno, Reino do Kongo, 

1740.112 

 

 A dificuldade da conversão seguiu por caminhos mais drásticos, pois sentindo a 

dificuldade de converter os africanos, muitos sacerdotes preconizaram a força como a 

única maneira de impor o cristianismo àqueles povos “bárbaros”.  

Contudo, mesmo que o cristianismo, depois de certo tempo e de tentativas que 

não deram certo, fosse imposto de maneira quase sempre violenta, os povos centro-

africanos não aceitaram passivamente essa conversão. Conforme assinala Nei Lopes, “O 

que ele (o povo banto) fez foi colocar essa religião ao seu jeito, ao seu modo, dando a 

ela colorido e nuances que a transformaram num catolicismo todo peculiar, permeado 

                                                 
112 Esta fonte em italiano é uma impressão moderna de um manuscrito de 1747 (localizado na Biblioteca 
Civica de Turim), que descreve as expedições dos Capuchinhos para o Reino do Kongo. As pinturas em 
aquarela registram momentos na vida quotidiana dos missionários Bernardino Ignazio e Gaspare da 
Bassano, que residiram na Sogno entre 1743 e 1747. Sogno (Sónio em Inglês) foi uma província do reino. 
As ilustrações e manuscritos de acompanhamento foram feitos por Padre Bernardino Ignazio de Vezza. 
Fonte: Paola Collo e Silvia Benso (eds.), Sogno: Bamba, Pemba, Ovando e altre Contrade dei Regni di 
Congo, Angola e adjacenti (Milão: publicado privadamente por Franco Maria Ricci, 1986), p. 163. 
Comentários: Missionário capuchinho coloca uma tocha numa “casa de fetiche”. Alguns nativos estão 
observando, outros fogem. Alguns dos objetos usados pelos magos, por exemplo, as serpentes, as cabeças 
de cabra, garras, são mostrados em primeiro plano. “Os sacerdotes católicos queimaram casas de ídolos e 
‘objetos-fetiche’ em grande exibição pública destinada a demonstrar a impotência do espírito africano e 
dos líderes religiosos” (SWEET, 2007) www.slaveryimages.org. Patrocinado pela Fundação Virginia de 
Ciências Humanas e da biblioteca da Universidade de Virginia. 
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de práticas da religião tradicional negro-africana e do culto banto aos antepassados” 

(LOPES, 1998, p. 165). 

  Certamente os congoleses fizeram paralelos entre Nzambi Mpungu113 e o Deus 

criador de todas as coisas, além de relacionarem as divindades ancestrais e os santos 

católicos, muito antes de atravessarem o Atlântico rumo ao Brasil, vítimas da diáspora. 

 

Repensando a Cruz e a Encruzilhada 

 

 Com a diáspora, o “cristianismo africanizado” (THORNTON, 2004) (dito em 

termos gerais) e as religiões tradicionais africanas atravessaram o Atlântico. No Novo 

Mundo, a religião para o negro continuou a desempenhar o mesmo papel que exercia 

em África. Se na terra de origem a religião era a maneira de lidar com as dificuldades da 

vida, no Brasil ajudava o africano a lidar com os problemas referentes à escravatura.  

  No Brasil, praticaram os calundus114, fundaram novas irmandades, fizeram 

adivinhações e curas segundo suas crenças africanas e elaboraram a nação angola ou 

congo/angola do candomblé. 

 As antigas relações de colonização, escravidão e domínio colonial constituíram 

algo que foi transformador. Esse foi um processo aberto e hibrido, no qual na zona de 

contato encontraram-se as diversas tradições religiosas africanas, bem como o 

catolicismo.115 

 O sincretismo entre as nações de candomblé e o catolicismo aparece de diversas 

formas, como anteriormente pudemos examinar. Entretanto, o inquice Aluvaiá, Mavile 

ou Njila, como atualmente tem sido reconhecido, é o que traz os dois sincretismos 

                                                 
113 Nzambi Mpungu: O criador de todas as coisas, que se sobrepõe a todas as entidades. É a fonte de 
força de cada criatura. 
114 Calundu era uma cerimônia de possessão na qual o espírito de antepassados possuíam os vivos, a fim 
de  realizar curas e aconselhamentos. Sweet acredita que calundu seja uma corruptela do quimbundo 
quilundo. Na África central, quilundo era espírito ancestral que possuía o sacerdote dos quilundos para 
resolver principalmente problemas de doenças. 
115 Além da hegemonia católica no mundo religioso africano, as tradições religiosas locais (tradicionais) 
africanas também sofreram ameaças de outros grupos religiosos, como os muçulmanos, judeus, 
anglicanos e luteranos (SWEET, 2007) Assim, não podemos esquecer que também vieram para o Brasil 
negros islamizados, cuja influência entre os iorubás no levante dos malês em 1835 é constatável. Para 
obter maiores informações sobre o levante dos malês, consultar Reis (1987). 
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explícitos em sua identidade. Ele é sincretizado tanto com o orixá Exu do candomblé 

queto, como com o diabo judaico-cristão. 

Desde os primeiros contatos com os europeus, as divindades africanas foram 

associadas a demônios, e seus sacerdotes, a ministros de Satanás. Cavazzi, sobre os 

diversos tipos de sacerdotes que existiam, narrou: 

 
Chama-se vulgarmente nganga-itiqui aquele que, com autoridade de 
ministro de Satanás recebe as ofertas e as vítimas das mãos dos 
oferentes e as coloca sobre os altares, perante as estátuas dos ídolos. 
Muitas destas estátuas têm feições de homens ou de mulheres; outras 
de animais, feras, monstros e demónios, conforme o diferente costume 
de cada província, população ou comunidade (CAVAZZI, 1965). 

 
 Certamente, não se tratava de mera superstição diabólica, ou de feitiçaria. Eram 

rituais que serviam para lidar com as doenças e com os conflitos sociais. Da mesma 

maneira, no Brasil, tanto os africanos continuaram a recorrer aos rituais baseados em 

suas crenças, como também os cristãos continuaram a demonizar seus deuses e crenças. 

Em Njila, que é equivalente ao orixá Exu, houve uma particular potencialidade para 

condensar representações sobre o mal.  

 Da mesma maneira que os adeptos sabem que santo não é inquice, também 

sabem que Njila e Exu também não são diabos. Porém, os neófitos menos 

comprometidos com as questões de recuperação africana do candomblé angola e mesmo 

os que têm noção deste movimento, mas que não estão intimamente envolvidos, deixam 

escapar “o diabo” quando falam de Exu ou Aluvaiá116, ou, com uma expressão mais 

contida: “sabe... Aquele...”. Além disso, histórias que envolvem Exu sempre têm um 

mau caminho, uma complicação, uma perturbação.  

Encontramos essa característica de Exu na narração de mãe Caçulinha sobre o 

dia de seu noivado, no qual houve muita atrapalhação. O noivo não conseguia chegar à 

casa dela, onde haveria um jantar, e muitos dos convidados já haviam chegado: 

 
Para chegar na minha casa, atravessava um campo grande. Tinha 
criação de gado, tinha cancela e passadiço. Se ele viesse por aqui... ele 
tinha que passar na primeira cancela, atravessava o campo todo e 

                                                 
116 Aluvaiá, Bombogira, Jiramavambo, Mavambo, Pavenã, Mancuco, Unjila, Kariapemba são 

alguns dos nomes dados ao inquice sincretizado com Exu. Entretanto, pareceu-me (durante as conversas 
com o povo do santo) que Unjila ou Njila é mais usado para o “exu” que é associado aos inquices e as 
outras denominações pareceu-me ser mais empregada para os “exus”, que em transe, dão consultas e são 
homenageados em festas. 
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passava na outra cancela, e o passadiço para pegar o “ruamento” da 
minha casa.  Que hoje fala uma vila de casa. Mas, quando ele chegava 
na primeira cancela... era difícil... Com muita luta ele conseguiu 
atravessar. Aquela força estranha... a força dos meus inquices já não 
deixaram ele passar. Aí ele teve que voltar pelo passadiço. Aquela 
coisa foi empurrando ele porque não queria que ele passasse por ali. 
Até que ele foi caindo fora. 

 
Mãe Caçulinha atribuiu à proteção dos inquices a “força estranha” que não 

deixava seu noivo Amaro atravessar a cancela. O noivo deu uma grande volta para 

chegar à casa da noiva. A mãe de santo continua sua história dizendo que uma prima e 

uma amiga viriam pelo mesmo caminho que seu noivo, e tiveram muitos problemas 

quando a amiga passou a cancela: 

 

Ela (a amiga) passou pela primeira cancela, mas quando ela abriu a 
segunda, no meio da cancela ela caiu. E a falecida minha prima passou 
no passadiço. Quando minha prima viu que ela (a amiga) estava caída, 
ela já tinha passado pelo passadiço e gritou. Os vizinhos já estavam 
acudindo quando eu cheguei em casa. E ela (a amiga) que nem um 
animal, urrava, fincava a mão no chão se escabelou toda. Eu não 
estava, nem Amaro estava ainda. Tudo isso me contaram depois. Ela 
dava aqueles gritos horríveis e metia as unhas no chão. Aí eu cheguei 
e ela no chão da cozinha de minha mãe. Ninguém conseguia levantar a 
menina do chão. O “negócio” não deixava. Aí eu cheguei e encostei 
no fogão a lenha. Todo mundo olhando e pensando: Que deu na 
Caçulinha ela nunca foi assim. Aí eu cruzei os braços e dei um sorriso 
de deboche. Eram duas matérias dominadas por um espírito só. Eu 
estava diferente. Não era eu. Aí eu então com os braços cruzados com 
aquela cara de deboche. Soltei uma segunda gargalhada. 

 

Ninguém conseguia levantar a menina do chão, nem mesmo os homens mais 

fortes. Até que, mãe Caçulinha nos conta, teve um transe do orixá Oxum, que foi 

ensinando como fazer para que a menina ficasse novamente boa. Pegou folhas, sal 

grosso, alho e ensinou fazer um remédio. A mãe de santo contou: 

 
Aí quando mamãe Oxum chegou o “negócio” ficou caladinho. A 
primeira coisa que ela (Oxum) fez, foi mandar virar ela (a menina que 
estava no chão) de bruços. Aí ela (a menina) ficou quietinha. Aí 
mamãe Oxum cruzou a casa toda de minha mãe com água. 
 

 Depois que Oxum fez todo esse trabalho, comunicando-se, segundo mãe 

Caçulinha, por gestos que eram interpretados por um irmão da mãe de santo, a orixá 

Oxum foi embora, e veio o caboclo “Seu Rei das Flores”. A mãe de santo continua sua 

narrativa: 
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Depois que veio o caboclo ele foi explicando que eu tinha que atender 
quem batesse na porta, porque eu tinha virado no santo. Agora a 
menina tinha que procurar... porque ela tinha pegado um “Exu brabo”. 
Ela tinha que preparar o espírito, tinha que procurar. 

 

No relato da mãe de santo, percebo que ela usa alguns atributos para falar de 

Exu tais como o “negócio” e “Exu brabo”. Caracteriza esta entidade como debochada e 

violenta, ao mesmo tempo em que desestabilizou a vida de todas as pessoas que 

estavam na festa do noivado. Era Exu quem fez todo aquele reboliço. 

 No candomblé, o bem e o mal não estão separados, os inquices e orixás são 

neutros. O bem ou o mal estão na intenção das pessoas, não nas divindades. Mesmo 

assim, algumas vezes, aos sussurros Exu é denominado “diabo”, “capeta”. Por outro 

lado, não podemos dizer que ambos possuem as mesmas características, pois é Exu 

quem, na concepção do candomblé, dinamiza a vida, levando os pedidos e oferendas 

para os lugares certos no mundo dos ancestrais e dos deuses, possibilitando a melhora 

do mau destino.  

 Exu é o dinamizador, e por isso propicia mudanças  

que geram inseguranças e dúvidas. Isso se reflete na permanente 
necessidade  que o homem tem de fazer escolhas para reorganizar 
sua vida. Todavia, essa dinâmica desestabilizadora, porque modifica, é 
a mesma energia que propicia a criação que está na arte da 
sobrevivência sob todos os aspectos, uma vez que o homem se 
constitui nas interações das diversas esferas da vida.” ...a desordem 
permanente na dinâmica de Exu nos permite compreender a 
complexidade do ser humano e de suas relações, uma vez que nesta 
dinâmica, aquilo que ilumina é aquilo que permanece à sombra” 
(PREVITALLI, 2009, p. 205). 

Aluvaiá, Bombogira, Carococi, Pangira, Jiramavambo, Mpambu Njila, 

Mavambo, são nomes que recebe o inquice sincretizado com Exu no candomblé angola. 

Um adepto mais familiarizado com o movimento de valorização dos elementos da 

cultura banta geralmente refere-se a Mavile, Mavambo ou Mpambu Njila, e não a Exu. 

Contudo, é muito provável que alguns adeptos, ao se descuidarem, usarão tanto o nome 

de um quanto do outro, referindo-se a mesma divindade. As fronteiras entre Exu e 

Mpambu Njila são bastante fluidas, tornando-se difícil separá-los.  
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Encontrei duas categorias de “Exu” sendo cultuadas com significados diferentes 

no candomblé angola, e que podem também ser assim em muitos terreiros de outras 

nações. Uma delas, Exu ou Mpambu Njila, é um inquice, mas com íntima ligação com 

outro inquice. Em outras palavras, quando um filho de santo é iniciado, ele recebe um 

assentamento de sua divindade protetora, por exemplo, Matamba, e também um 

assentamento de um Mpambu Njila, que será intimamente ligado a sua divindade 

protetora, para a qual ele foi iniciado. Mpambu Njila receberá em seu assentamento 

elementos que o identificarão com o inquice a que ele está associado, e, além disso, terá 

um nome diferenciado pelo qual será conhecido. Nesse caso, o assentamento de 

Mpambu Njila situa-se em um lugar reservado e de acesso limitado. 

Outra categoria de Exu, a qual muitas vezes vi chamada de Mavambo ou Mavile, 

é aquela que é concebida como espírito de morto. Este recebe também um assentamento 

confeccionado com elementos distintos do inquice Mpambu Njila. Normalmente, está 

disposto à vista dos frequentadores, localizado na entrada do terreiro, e tem a função de 

guardião. Esse Exu é aquele que presta consultas aos clientes, que recebe festas, que são 

muito concorridas nos terreiros de candomblé. 

Talvez venha desta categoria a associação que algumas pessoas fazem com o 

“capeta”, por serem espíritos de pessoas que viveram à margem da sociedade e que 

tinham uma moral duvidosa. Por esse motivo, ouvem os mais escusos desejos do 

homem médio, prometendo atendê-los sem julgá-los. Ao mesmo tempo, chamá-lo de 

“capeta” pode dar-lhe uma conotação de “levado”, “menino endiabrado” que não 

obedece a ninguém e está sempre a fazer travessuras.    

Segundo Liana Trindade, no Brasil, “Exu é o resultado de um processo onde se 

perderam os quadros sociais de referência pela degradação sócio-cultural do escravo 

africano. Houve o deslocamento de símbolos de uma estrutura lógica de pensamento, 

para adquirir novos sentidos fornecidos por outro contexto de relações estruturais.” 

(TRINDADE, 1985, p.35) 

Assim, Exu transformou-se em guardião e companheiro do homem. É 

carinhosamente conhecido pela comunidade como “companheiro”, ou “compadre”. Foi 

nessa categoria que o “Exu brasileiro” se dividiu em macho e fêmea. Curiosamente, o 

nome do inquice Bombogira (Mpambu Njila) sofreu uma corruptela e se transformou na 

pomba-gira, representação feminina dessa categoria de Exu. 
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São espíritos de mulheres, delinquentes, prostitutas, gente que viveu à margem 

da sociedade e que o complexo simbólico de Exu permite formar uma força peculiar, às 

avessas, que nesse movimento vêm se inserir, pode-se dizer, com certo glamour, à vida 

social, sem contrariar nenhuma norma moral. No limite, podemos encarar esse arranjo 

como uma insurreição dos marginalizados, e adequação dos costumes.  

Edson Carneiro (1991) escreveu que não havia similar para Exu nos povos 

bantos e que era inevitável a estes povos deixarem de assemelhar-se ao diabo117. 

Entretanto, para alguns adeptos do candomblé angola de São Paulo, o que me parece é 

que, se há alguma associação com o diabo, é muito mais com o “Companheiro”, o “Exu 

pagão”, aquele que vem nos terreiros para dar consultas, do que com o inquice Mpambu 

Njila, a encruzilhada cósmica. 

  Não se sabe se Aluvaiá ou Mpambu Njila é um inquice que veio da África ou 

nasceu no Brasil. Dessa maneira, ao pesquisá-lo, encontramos o nome Aluvaiá em Nei 

Lopes, que acredita estar, “possivelmente, relacionado ao quioco ‘lu-vuya’, que é uma 

aliança feita com uma entidade espiritual” (LOPES, 2003, p. 27). 

 Da mesma forma, encontramos, com pequenas variações, “Njila”, significando 

“rua” tanto para o quicongo quanto para o quimbundo, e da mesma maneira 

encontramos “Mpambu”, significando “cruzamento”.118 Rua, cruzamento, encruzilhada 

(pambu – quimbundo; mpambu – quicongo), pode muito bem estar se referindo ao 

“homem da rua”, da mesma maneira que se transformou na pomba-gira das religiões 

afro-brasileiras. 

 Encontramos também outra significação para Mpambu a Njila no trabalho de 

MacGaffey, que amplia o significado dessa divindade banta:  

 
Mpambu a njila que é um cruzamento ou uma bifurcação considerada 
como um ponto de separação entre o mundo dos viventes e o mundo 
dos mortos. Nestes locais são colocadas folhas de palmeiras, e outros 
encantamentos, a fim de restringir o tráfico indesejável entre os dois 
mundos (MACGAFFEY, 1986, p. 56) [Tradução livre]. 

                                                 
117 Também Girotto escreve: “[...] os Bantu que não têm na África um correspondente para Èsù (Nkadi 
Mpemba é um espírito malévolo que foi assimilado à concepção cristã do diabo) mas têm nos Nkisi a 
subordinação de um morto (Nkita = homem que teve morte violenta ou os Mpungu, protetores das vilas) 
cuja elaboração muito se assemelha ao assentamento de Exu...” (1999, p. 289). Desta forma, Exu nos 
terreiros de angola é assimilado ao espírito de um morto que sofreu morte violenta e ou foi pessoa má, em 
vida (GIROTTO, 1999, p. 289). 
118 MAIA, António da Silva. 1961. 
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 Por intermédio dessa informação, podemos pensar que o conceito sagrado de 

encruzilhada cósmica, a passagem entre os dois mundos na cosmovisão banta, já existia 

na África, podendo ter sido ressignificada no Brasil, em contato com o conceito do 

orixá Exu. 

 Há uma crença na África-Central de que Mbanza Kongo (lugar central), a antiga 

capital do Congo, nasceu numa “encruzilhada”. Podemos interpretar essa “encruzilhada 

original” por intermédio das reflexões de Eliade: “Da mesma forma que o Universo se 

desenvolve a partir de um centro e se estende na direção dos quatro pontos cardeais, 

assim também a aldeia se constitui a partir de um cruzamento” (ELIADE, 2001, p. 45). 

 A divisão em quatro partes do mito de fundação de Mbanza Kongo relaciona-se 

com a maneira que o mundo Bakongo era dividido. Dessa forma, os quatro pontos 

cardeais, as horas do dia: o amanhecer, o meio dia, o anoitecer e a meia-noite; os 

momentos da vida do homem: o nascimento, o homem adulto, o envelhecimento e a 

morte, dividem o mundo por meio de uma cruz, que tudo tem a ver com o simbolismo 

cósmico do Universo Bakongo e a Mpambu Njila.  

 Assim, pode ser que a cruz não tenha sido introduzida pelos europeus na cultura 

Bakongo, uma vez que ela já fazia parte da cosmovisão congolesa. MacGaffey afirmou:  

 
Ao contrário do que muitos estudiosos têm falado o signo da cruz não 
foi introduzido neste país e nas ideias deste povo por estrangeiros. A 
cruz era conhecida pelos Bakongos antes da chegada dos europeus, e 
corresponde ao entendimento de suas mentes sobre os 
relacionamentos em seu mundo... (No rito Nkimba, um sacerdote 
iniciando um afilhado) usaria o sol a fim de expor seu ensinamento 
sobre a terra e assim apontar as quatro etapas que compõem a vida do 
homem: (I) ascensão, princípio, nascimento, ou crescimento; (2) 
ascendência, maturidade, responsabilidade; (3) ocaso, entrega, morte, 
transformação; (4) meia-noite, existência em outro mundo, eventual 
renascimento.” (MACGAFFEY, 1986, p. 44-45) [Tradução livre].  

 
Sweet, ao analisar um ritual de adivinhação realizado em 1721 em Olinda, por 

um angolano de nome Domingos João Pereira, escreve que a adivinhação começou com 

uma cruz desenhada na terra. “Por cima da cruz colocou uma cabaça com vários objetos 

no seu interior. Bateu na cabaça com o dedo e proferiu algumas preces “na língua de 

angola” (SWEET, 2007, p. 152). Segundo o autor, a” cruz desenhada na terra não 

correspondia ao crucifixo cristão, mas sim a uma representação congolesa do cosmo... 

Ao colocar a cabaça sobre a cruz, Domingos estava a invocar os espíritos dos mortos, 
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para que estes lhe revelassem a origem da doença de seu cliente” (SWEET, 2007, p. 

152). 

Percebemos, neste caso, que mesmo no Brasil a cruz fazia parte do universo 

cosmológico do negro Domingos e possibilitava a comunicação com os espíritos, 

revelando ser uma passagem entre os dois mundos. 

Também encontrei a cruz nas curas119 feitas no corpo de muitos iniciados do 

atual candomblé de São Paulo, podendo ser herança da cruz cósmica da qual emerge a 

passagem para os mundos dos ancestrais e dos deuses. 

 Entretanto, vale notar o trabalho de José Redinha, sobre as diversas cruzes 

encontradas em territórios de Angola, que demonstram uma curiosa adaptação da ideia e 

da imagem de Cristo crucificado, interpretadas pelo culto dos ancestrais. Neste caso, o 

simbolismo do Cristo redentor é traduzido pela cosmovisão do culto dos ancestrais que 

se tornou protetor dos caçadores recentes120 (REDINHA, 1973). 

 Diversos tipos de crucifixos foram encontrados em Angola, com a representação 

de uma figura de braços abertos121 encimada por uma ave que pode ser interpretada 

como o Espírito Santo, mas também como o símbolo do poder feminino (REDINHA, 

1973; ALTUNA, 2006; MARTINS, 1993), conforme escreve Redinha: “Trata-se dum 

sincretismo com a ave do matriarcado, comum às sociedades de direito matriarcal do 

centro africano, onde é usada como amuleto propiciatório da natalidade” (REDINHA, 

1973, p. 8). 

Encontrei a pomba presente no candomblé angola de São Paulo, mas sem 

maiores detalhes sobre seu sentido. Em uma festa de um grupo campineiro, que trabalha 

pela valorização do negro, da qual eu estava participando, sentou-se ao meu lado uma 

                                                 
119 Curas são pequenas incisões feitas com navalha em determinados lugares do corpo do iniciado. 
120 Redinha escreve como a cruz é utilizada pelos caçadores quiocos, expondo a interpretação do 
crucifixo pela cosmovisão africana: “Os antigos caçadores quiocos, e alguns actuais, aplicavam um 
pequeno crucifixo metálico no dorso do punho das coronhas das espingardas, apoiando o dedo polegar da 
mão direita sobre a imagem, enquanto o indicador premia o gatilho, e os restantes dedos aparentavam o 
punho da arma.  
O toque do polegar sobre o crucifixo era geralmente acompanhado de palavras implorativas, pedindo boa 
ajuda de Nzambi, e, algumas vezes também de mahamba, sendo Nzambi o nome quioco para Cristo, e 
mahamba um termo religioso também quioco, genérico, que abrange imagens de culto, práticas religiosas, 
etc. Neste caso trata-se de uma alusão aos antepassados caçadores” (REDINHA, 1973, p. 4). 
121 Essa figura pode representar “um homem europeu, traduzindo o tipo de comerciante sertanejo, de 
calças, de casaco, sapatos e chapéu! Obrigatório é que os braços apresentem o gesto da crucificação” 
(REDINHA, 1973, p. 8). 
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velha mãe de santo da nação angola. Quando pediram para que ela fizesse uma reza, ela 

me disse: “Vou cantar para ‘diembe’. A pomba, minha filha, é representante da nossa 

nação. Ela é a força das mulheres.”   

  A pomba, que representa o Espírito Santo no cristianismo, no candomblé angola 

é símbolo da força feminina herdada das sociedades matriarcais africanas, que são 

comuns tanto nos grupos centro-africanos, quanto nos sudaneses. Entretanto a pomba, 

“diembe” (em quimbundo), como representação do espírito santo pode muito bem ter 

sido reinterpretada pela cosmovisão africana e transformada, no Brasil, no pássaro 

representante da força feminina.  

 Os pássaros, seu dom de voar, suas penas, estão relacionados em muitas culturas 

com o poder de se comunicar com o divino. “Os pássaros foram, portanto, 

considerados os mensageiros dos deuses e de todas as manifestações do poder do 

espírito imitaram suas asas. Os pássaros, as asas e o vôo simbolizaram os estados 

superiores do ser” (BENOIST, 1975, p. 48). 

A relação das mulheres com o pássaro refere-se à fecundidade e à fertilização da 

terra. “A fonte primordial de toda a fecundidade, a agricultura, foi uma descoberta 

feminina” (BENOIST, 1975, p. 78).  Enquanto o homem se ocupava em caçar, a mulher 

plantava e colhia. Assim, é na árvore nascida de uma semente plantada na terra que o 

pássaro vem pousar, e em seus ramos fazer seu ninho. 

É desta forma que a árvore cosmológica, reconhecida como o orixá Iroco, no 

candomblé queto, aparece no trabalho de Bernardo relacionada com os pássaros e o 

poder feminino: “Iroco é o suporte da mãe poderosa que tem os pássaros do feitiço. 

Suporte da Iá Mi, a mãe poderosa com seu pássaro, a grande mãe feiticeira, a nossa 

origem ancestral” (BERNARDO, 2003, p. 80). 

A concepção das Iyami122, “as grandes mães ancestrais”, tem origem entre os 

iorubás. A presença da força feminina é concedida a uma entidade chamada Iyami, 

minha mãe ou eleye, a dona dos pássaros. O pássaro é o poder das feiticeiras. Essas 

“grandes mães” são temidas e respeitadas. Entretanto, a tradução das Iyami como 

                                                 
122 Verger escreve que “Ignora-se o verdadeiro nome das àjé e prefere-se chamá-las mais familiarmente 
ìyàmi òsòròngà (minha mãe òsòròngà), ou, mais simplesmente, ìyàmi (minha mãe) ou então eleye (donas 
dos pássaros) ou ainda àgbà ou ìyá àgbà (a anciã, a pessoa de idade, a mãe idosa respeitável)” (VERGER, 
1994, p. 16). 
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feiticeiras não tem a mesma conotação da feiticeira ocidental. Pois, segundo Verger, no 

pensamento iorubá: 

 
Ìyàmi pode ser colocada entre as feiticeiras e entre os deuses da 
criação.  Em um como em outro caso, ela, através de sua ação, exerce 
um papel moderador contra excessos do poder; mediante suas 
intervenções, ela contribui para garantir uma repartição mais justa das 
riquezas e das posições sociais; ela impede que um sucesso por 
demais prolongado permita a certas pessoas controlar exageradamente 
umas e outras. (VERGER, 1994, p. 35) 
 

A ambivalência do símbolo se expressa nas interpretações da eleye quando o 

pássaro, um elemento da natureza, vem exprimir as concepções do espírito. Assim, o 

pássaro, representante do poder feminino, é suscetível de interpretações opostas, isto é, 

por um lado temível quando expressa a representação do resultado (feitiço) da 

irritabilidade e cólera das “eleye”, e por outro necessário, uma vez que regula a 

sociedade ao instituir as proibições que se violadas são suscetíveis de punição. Assim, é 

pela união dessas duas interpretações, expressão da ambivalência do símbolo, que é 

revelado o seu sentido mais amplo.  

Por sua vez, refletindo sobre a pomba como símbolo do candomblé angola, 

penso que certamente alguns dos símbolos católicos foram aceitos pela similaridade 

com os símbolos bantos, e reinterpretados conforme a cosmovisão africana. Os 

sincretismos entre os diversos elementos simbólicos das religiões africanas com os do 

catolicismo se deram num processo histórico específico de colonização e diáspora.  

Assim, mesmo que haja a intenção de retirar os símbolos católicos dos terreiros, 

eles estão tão fortemente arraigados ao tecido cultural que não podem ser simplesmente 

extirpados. Isso acontece porque as duplas e triplas pertenças desfazem limites 

inexoráveis. Abraçam um processo mais amplo da tradução cultural sem, contudo, 

deixarem de ser culturalmente diferentes. 

Outro processo sincrético que tem sido questionado por parte dos pais e mães de 

santo da nação angola é aquele entre os inquices e os orixás. Entretanto, outros parecem 

não se incomodar com a mistura. Mesmo assim, a questão sobre o sincretismo entre as 

nações está sempre presente na conversa com os adeptos, mesmo com aqueles que não 

têm a intenção de separar elementos angola dos seus correspondentes no queto. 
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Sincretismo entre as nações 

 

A fim de perceber a questão sobre o sincretismo entre as nações queto e angola, 

proponho que a olhemos sob o ponto de vista do antissincretismo. Antissincretismo é 

frequentemente associado à construção da “autenticidade”, que por sua vez é 

comumente ligada à noção de pureza. Nos discursos religiosos ocidentais, permanece a 

crença implícita de que a afirmação da pureza significa naturalmente uma afirmação de 

autenticidade. 

O antissincretismo diz respeito à delimitação das fronteiras, pois é nelas que 

aparece o que incomoda. Dessa maneira, o candomblé angola que resultou da diáspora 

negra, e da mistura de muitas tradições religiosas, vai se transformar numa comunidade 

imaginada na qual seus sujeitos vão ser colocados em um jogo de fronteiras.  

Esse jogo vai ser entre “nós” e os “outros”, que são os antigos bantos e os outros 

africanos companheiros na desventura da diáspora. Assim, à luz da experiência da 

diáspora os adeptos pensam e constroem seu pertencimento a essa comunidade 

imaginada africana, distante no tempo e no espaço. 

Nesse sentido, o antissincretismo sugere um forte senso de “terra de origem” que 

procura preservar ou resgatar uma identidade cultural “banta”. Essa postura é o que Hall 

(2004) denominou como “identificação associativa”, mesmo que ela suceda em São 

Paulo, afastada a mais de um século da origem africana e que não seja mais a única 

fonte de identificação. 

Devido às identidades terem se tornado múltiplas, não só pela diáspora africana, 

mas também pela migração de nordestinos para o sudeste do Brasil, que é uma das 

identificações de muitos pais e mães de santo de São Paulo, será prudente ver essas 

tendências como um processo ambíguo. 

Certamente, há uma grande dificuldade de encontrar um caminho direto que 

possa religar o candomblé angola à origem africana. A “terra de origem” é a “origem 

imaginada”. Não é possível voltar para casa, mesmo porque o candomblé pertence a 

muitas casas, algumas africanas, outras brasileiras, e por isso a questão é muito mais 

“buscar” estar em casa do que retornar a uma unidade do passado. 
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Repensar a origem africana pode ter sentido para o candomblé, se essa “Africa” 

não for, como diria Hall, “um ponto de referência antropológico fixo – a referência 

hifenizada já marca o funcionamento do processo de diasporização, a forma como a 

‘África’ foi apropriada e transformada pelo sistema de engenho do Novo Mundo” 

(HALL, 2004, p. 41). 

Também sabemos que não são todos que assumem atitudes antissincréticas. 

Percebi no decorrer do trabalho que existem diversas possibilidades disponíveis entre 

ser sincrético e aderir ao antissincretismo. Assim, a separação entre esses dois pontos de 

vista opostos não é dicotômica, mas de diálogo e negociação.   

 Desde o início, o candomblé angola de São Paulo era misturado com o queto, 

como nos disseram os pais e mães de santo que foram entrevistados: 

O nosso candomblé angola foi introduzido em parte pelo Joãozinho da 
Gomeia. Foi o que ele aprendeu tanto da Bahia como no Rio de 
Janeiro. Foi um candomblé mesclado. Eles não sabiam se estavam 
cultuando queto ou angola. Percebe-se alguma coisa na Bahia... eu sou 
de Ogum e sou de angola, eu sou de Oxumaré sou de angola. (Tata 
Tawá) 

 
Pergunto-me: quais foram os motivos que levaram alguns adeptos do candomblé 

angola de São Paulo a questionarem sua originalidade e pureza, se a princípio os 

terreiros de angola, mesmo misturados, eram suficientemente bons para iniciar os 

adeptos paulistas ou nordestinos? 

Parece que essa é uma questão que recentemente se tornou importante devido à 

ideologia da pureza. A partir de um determinado momento a questão da pureza passou a 

ser importante para os adeptos do candomblé. O  requisito para ser “o melhor” é a 

proximidade da África e portanto ser menos sincrético. 

Na disputa pelo mercado de bens simbólicos entre as diversas nações do 

candomblé da Bahia, já se expressavam categorias que presumidamente separavam os 

mais puros dos misturados. A afirmação da pureza está relacionada com legitimidade e 

poder. Assim, na busca de prestígio, os próprios adeptos já separavam os terreiros de 

candomblé, considerados mais próximo das tradições religiosas africanas, daqueles que 

cultuavam, por exemplo, o caboclo, considerados mais misturados. 
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Além disso, houve uma influência nos meios religiosos afro-brasileiros dos 

antropólogos apegados aos africanismos, que segundo Dantas, “transformou esta 

categoria nativa em categoria analítica, prática que cristalizou traços culturais que 

passaram a ser representações da expressão máxima da africanidade” (DANTAS, 1998, 

p. 148).  

Essa posição de Dantas é debatida por Ferretti, que escreve:  

 

De fato a ideia de pureza se encontra na realidade dos terreiros, 
justamente naqueles em que os antropólogos tenderam a estudar 
mais... A rivalidade dentro do segmento popular, que para Beatriz é 
acirrada pela atuação dos intelectuais, é uma constante entre os 
terreiros, como tem sido constatado independente dos pesquisadores 
(FERRETTI, 1995, p. 67). 
 

Mesmo assim, podemos observar nas entrevistas com os pais e mães de santo de 

São Paulo a importância que tem a literatura acadêmica religiosa afro-brasileira na 

construção do conhecimento dentro dos terreiros. Pai Nzazi reclamava sobre a falta de 

livros sobre o candomblé angola, e dizia: 

 

Tenho que aprender com os mais velhos e os que sabem mais sobre a 
tradição. Katuvanjesi, ele nos passou muita coisa e a gente vai acabar 
amando mais ainda a nação angola. Diferente de certas pessoas que... 
só te passo alguma coisa se você me der sua cabeça (fizer alguma 
obrigação com esse pai ou mãe de santo). Ninguém cresce deste jeito. 
Eu acho assim, do quarto de santo para dentro, cada um que faça o 
seu, mas eu acho que a tradição, tem que passar. 

 
Para esse pai de santo, a tradição compreende os mitos, rezas, aprendizado da 

língua, entendimentos sobre os inquices que não estão em livros, como estão esses 

assuntos relacionados à nação queto.Na verdade, a nação angola está presente em alguns 

trabalhos do começo do século XX, porém não valorizada como a nação queto, e muitas 

vezes associada à mistura e à degeneração. 

Assim, torna-se interessante fazermos um retorno a dois congressos afro-

brasileiros dos anos de 1930. Os estudos apresentados nesta época foram de grande 

influência para estudos posteriores sobre as religiões afro-brasileiras. Mesmo que, hoje, 

as análises tenham se alterado, ainda persiste no senso comum a ideia de que a nação 

angola é menos autêntica que a nação queto. 
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O candomblé Congo/Angola nos congressos afro-brasileiros de Recife (1934) e 

Salvador (1937) 

 

A geração de intelectuais destes congressos era composta por pessoas que 

nasceram no final do século XIX ou no começo do século XX. Naquele momento, Nina 

Rodrigues já tinha falecido. Entretanto, os trabalhos que vieram após a morte de Nina 

Rodrigues seguiram uma linha racista e evolucionista. A questão afro-brasileira 

continuava girando em torno da raça.   

Mesmo assim, na década de 1920, com a emergência da escola culturalista nos 

Estados Unidos e a crítica ao evolucionismo social, houve uma mudança gradativa das 

análises, que passaram a ser mais sustentadas pelo entendimento da cultura, não mais 

pelo evolucionismo social. O culturalismo de Boas desenvolveu a ideia de que existe 

uma igualdade fundamental dos processos mentais em todas as raças e em todas as 

culturas. Essa teoria debateria com a eugenia, que ganhou muito espaço e acreditava que 

as misturas tinham que ser eliminadas.  

Para Boas, cultura é um todo integrado e harmonioso e esta ideia está presente 

nos discípulos dele. Por exemplo, podemos citar Gilberto Freyre, que foi seu aluno, e é 

culturalista. Escreveu Casa Grande e Senzala, uma louvação à mestiçagem. Logo na 

introdução, Freyre separa raça de cultura. Segundo o autor, a miscigenação acontece 

porque a cultura brasileira é um todo integrado e harmonioso. Daí surgiu a ideia 

questionável sobre a “democracia racial” brasileira. 

Os dois congressos foram voltados para a problemática afro-brasileira em termos 

raciais. O foco são os africanos e seus descendentes saídos da escravidão. A 

preocupação era: O que estes negros representam para as elites, e qual o futuro desse 

país com tantos mestiços? 

No final do século XIX, a reflexão sobre o povo brasileiro já não estava mais na 

mão da Igreja. A partir do Estado laico, a Igreja, embora fosse ainda muito influente, 

não era mais quem ditava as regras, mas sim a ciência. Assim, no primeiro congresso 

afro-brasileiro que aconteceu em 1934 no Recife, eram os médicos e a psiquiatria que 

falavam sobre a questão da mestiçagem no Brasil. A partir de 1850, havia uma 

população negra livre que continuava a se reproduzir. Albuquerque e Fraga escrevem 

que: 
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Depois da proibição ao tráfico, em 1850, a oposição à escravidão 
cresceu ano a ano na sociedade brasileira. As leis do Ventre Livre 
(1871) e dos Sexagenários (1885) atendiam aos interesses de muitos 
proprietários, que sonhavam com uma abolição lenta e sem 
sobressaltos. Aquelas leis, na verdade, tiraram dos senhores a palavra 
final numa questão fundamental para o poder senhorial, que era o de 
decidir sobre a concessão da alforria. Agora a última palavra ficava 
com o governo, mais especificamente com o poder judiciário. Assim, 
os escravos transformaram essas leis em mecanismos para arrancar a 
alforria de seus senhores, que frequentemente foram levados à Justiça 
com este fim.  (ALBUQUERQUE e FRAGA, 2006, p.311) 

 

Com a Abolição, o Brasil ganhava um enorme contingente de negros livres. O 

Brasil era um país que tinha uma população marcada pelas “raças inferiores”, negros e 

índios. A questão era: O que fazer com os negros? 

A divisão das raças entre superiores e inferiores advém da antropologia 

darwiniana para justificar teorias sociais de desigualdade. Da apropriação equivocada da 

teoria da evolução das espécies de Darwin surgiu a eugenia, “como a mais promissora 

das sociologias evolucionistas” (MENEGAT, 2008, p. 66). Essas teorias (MALTHUS, 

1850; GALTON, 1869; SPENCER, 1930) propunham o controle populacional como 

uma seleção consciente, ao mesmo tempo em que eram contra as políticas caritativas, 

acreditando que os mais pobres eram inferiores e incapazes de sobreviver por si 

mesmos, e, portanto, deveriam ser deixados à própria sorte, isto é,"sobreviveriam os 

mais fortes”. 

Menegat escreve: 

Dez anos depois da publicação de “A Origem das Espécies”, um 
primo distante de Darwin publicaria a obra fundadora da eugenia, “A 
Hereditariedade do Gênio”. Expressando uma doutrina hostil à 
reprodução dos "pobres e indolentes", pensada como um obstáculo ao 
aumento numérico dos "homens superiores", Francis Galton, propunha 
uma seleção artificial das novas gerações, demonstrando o caráter 
hereditário das qualidades intelectuais, fazendo total abstração dos 
fatores educativos e culturais na formação dos indivíduos [...] O 
transformismo darwiniano em antropologia era um humanismo 
materialista aberto para a ética assimilativa e oposto a qualquer forma 
de opressão e coerção desigualitárias (MENEGAT, 2008, p. 66). 

 

A ideia de raça foi muito forte no Brasil nos últimos anos do século XIX, 

principalmente durante a abolição e na primeira república, isto é de 1889 a 1930. A 

questão da miscigenação era uma questão polêmica, pois por um lado, era considerada a 

causa da degradação da raça, e por outro, podia ser uma saída para um país que possuía 
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um grande contingente de negros, considerados inferiores, pois poderia embranquecer 

sua população por meio da mestiçagem. Daí surgiu a política de imigração europeia, e 

aos “imigrantes brancos caberia o papel de civilizar os costumes e embranquecer as 

peles, remediando, na lógica da época, os danos de séculos de escravidão de africanos” 

(ALBUQUERQUE e FRAGA, 2006, p. 206). 

Constata-se, nos trabalhos, que há um anseio desses intelectuais em tornar o 

Brasil um país ocidentalizado. Não queriam um Brasil africano, e, mesmo que fosse um 

país mestiço, seria bom que tendesse para o branco. 

 No congresso de 1934, no que é relativo à cultura, há uma separação entre o que 

é religioso e o que não é. Por exemplo: não se fala de perseguição aos maracatus, aos 

bumbas-meu-boi, porque não eram considerados como religião organizada, portanto não 

ofereciam perigo. Embora essas manifestações tenham fundo religioso, em si não são 

organizações religiosas, além de que têm uma forte vinculação com mundo católico. Por 

sua vez, a religião é uma dimensão da vida social que organiza e dá sentido a vida, 

portanto remete ao princípio de um povo, a um vínculo étnico, o que pode oferecer 

perigo.  

Os folcloristas se ativeram mais às manifestações bantas que às iorubas. As 

possibilidades de os bantos se organizarem foram dadas pela Igreja Católica, a partir das 

irmandades, porém com suas próprias interpretações. Desta forma, o que torna possível 

a “folclorização” destes grupos é o sincretismo, que ao mesmo tempo possibilita, a 

partir dessa análise, a legitimação do candomblé, como religião a partir de uma 

identificação da “pretensa pureza africana”. No bloco pertinente à religião, encontram-

se os catimbós, o candomblé e “seitas africanas”. 

Já em 1937, pais e mães de santo do candomblé participaram do segundo 

congresso afro-brasileiro, realizado em Salvador, na Bahia. Como exemplo, podemos 

citar Manoel Victorino dos Santos (Manoel da Formiga), da nação jeje, Manoel 

Bernardino da Paixão, da nação congo, e Eugenia Anna Santos, da nação queto, que 

foram presenças importantes no congresso. 

Martiniano do Bonfim escreveu um breve artigo sobre os ministros de Xangô, 

sua origem mitológica e a introdução destes ministros no terreiro do Centro Cruz Santa 

do Aché de Opô Afonjá. Traduziu também um texto de Ladipô Sôlankê que fala sobre a 
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concepção dos deuses iorubas, demonstrando que o interesse pela originalidade 

religiosa dos orixás e o aprendizado na fonte não são coisas recentes.                                                           

Em relação aos demais congressistas, embora tivessem dificuldade em lidar com 

o sincretismo, nesse congresso o culturalismo tomou força. Percebi nos trabalhos como 

a antropologia e sociologia americana passou a marcar profundamente o pensamento 

antropológico e sociológico brasileiro.123 Dentre os trabalhos voltados para as religiões 

afro-brasileiras, o texto de Edson Carneiro (1940, p. 61-70) fala sobre a etnografia 

religiosa afro-brasileira, e procura mostrar a importância da observação direta. Fala do 

culto aos orixás, dos candomblés bantos, ainda preocupando-se com a pureza e o 

sincretismo das diversas nações. 

Por ser seguidor de Boas, Herskovits (1940, p. 19-29) relacionou a história com 

a cultura. O autor trouxe a discussão sobre o sincretismo religioso nas crenças religiosas 

africanas no novo mundo. É interessante observar que não deixou de lado o processo 

histórico que foi preponderante para a elaboração do sincretismo religioso entre as 

crenças dos negros e o catolicismo. 

Sobre a liberdade religiosa no Brasil, principalmente relativa às religiões de 

matrizes africanas, Dario Bitencourt (1940, p. 169-199) escreveu um artigo em que 

aparecem as medidas legais registradas nos projetos de leis da constituição de 1823, na 

carta constitucional de 1824, no código criminal de 1831 e no projeto de constituição da 

república rio-grandense de 1843, que denotavam a tolerância, não mais que isso, para 

com as outras religiões além do catolicismo. Conclui seu trabalho dividindo o Brasil em 

duas épocas, a do Império e a da República. Na primeira instaura-se legalmente a 

tolerância, na segunda, as religiões afro-brasileiras passam a ser consideradas religiões 

respeitáveis, isso se não contraviessem aos bons costumes e a ordem pública. 

 Em meio aos textos de seus participantes, chamo a atenção para o artigo de 

Reginaldo Guimarães (1940, p.129-137), por ele trazer algumas informações sobre o 

candomblé de origem banta na Bahia dos anos 1930. Seu texto, intitulado 

“Contribuições bantus para o sincretismo fetichista”, embora ainda traga análises 

                                                 
123 Arthur Ramos(1940, p.147-159) traz um texto culturalista. Faz uma tentativa de interpretação da 
cultura através da psicanálise, mas posteriormente foi muito criticado por não apresentar uma perspectiva 
histórica cultural. 
Donald Pierson(1940, 163-165), por sua vez, pensava que, com o tempo, por acreditar na não existência 
do racismo no Brasil, o negro naturalmente haveria de ascender socialmente. 
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evolucionistas, contribuiu com informações sobre deuses bantos no Candomblé baiano, 

indicando seus nomes e similaridades com os orixás iorubas, além de apresentar 

cantigas e nomes de sacerdotes importantes da nação Congo/angola na época. 

Embora já houvesse influência do culturalismo norte-americano entre os 

acadêmicos brasileiros, Guimarães ainda reafirma a superioridade cultural jeje-nagô 

sobre a cultura banta. Mesmo assim, dá ênfase a alguns aspectos desta cultura, mesmo 

que seja ela categorizada pelo autor como “fusionada”. Divide, segundo seus 

informantes, os terreiros de origem banta entre congos e angolas. Afirma que a palavra 

“bantu” era ignorada pelos adeptos dessas nações, sugerindo o desconhecimento de sua 

origem africana pelo povo de santo pertencente ao candomblé congo/angola. 

Além disso, enumera os principais terreiros de origem banta da Bahia como: “o 

de Maria Neném, do Beirú, faz relevo sobre todos os outros existentes. Essa ialorixá que 

é de nação Angola goza de um grande prestígio... Logo depois vem o terreiro de José 

Bernardino, no Bate-Folha, terreiro de nação Congo.” (GUIMARÃES, 1940, p. 131). 

Seguem outros de menor fama, como: “Lourenço Lembá, da Fazenda Grande do Retiro; 

Faviano Cavungo, da Capelinha de São Caetano; João de Zaze, da Capelinha de São 

Caetano; Pedro de Luanda, de Areia Branca.” Além desses, registra o “da velha Canuta 

que tem sua casa no Tanque da mata Escura do Retiro” (GUIMARÃES, 1940, p. 131). 

Todos esses, identificados pelo autor como de nação Angola e Congo. 

Dentre estes terreiros, em São Paulo, aparece como a grande matriarca da nação 

angola, Maria Neném, e como patriarca da nação Congo aparece o Sr. Bernardino do 

Bate-Folha. Em São Paulo, ambos são respeitadísimos fundadores da nação 

congo/angola.  

Ao mesmo tempo, Guimarães diz não ter conseguido delimitar as fronteiras que 

separam os que se denominam Congo dos que se denominam como Angola. Da mesma 

maneira, a separação entre os terreiros que se denominam congo para os angola não é 

clara em São Paulo. Inclusive essa questão aparece nas entrevistas, mais como uma 

posição política assumida por determinados terreiros em relação aos demais, do que 

apresentando delimitações de fronteiras. 

Ainda no trabalho de Guimarães, ele apresenta as relações sincréticas entre as 

divindades cultuadas nos candomblés congo/angola com as divindades de origem jeje-
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nagô, que encontrou nos terreiros por ele pesquisados. Entretanto, não ficam bem 

explicitadas as relações entre os inquices e os orixás, pois havia algumas confusões 

quanto aos nomes que se davam para os inquices e a sua equivalência com os orixás. 

Mesmo assim, encontrou equivalências entre essas divindades, observadas 

principalmente nas cantigas dos terreiros e em informações colhidas entre os adeptos.  

Retomando a pesquisa feita em São Paulo, encontramos a relação dos inquices 

com os orixás que foi muito bem organizada na tese de doutoramento de Ismael Giroto 

(ver anexo 1). Entretanto, parece que, com o passar do tempo, houve mudanças quanto a 

significados de nomes relacionados aos inquices, pois pai Kaobakecy contou que 

 

Terekompenso, na minha época era Congobira ou até Logunedé. 
Dizem: - Sou de Logunedé. Mas, terekompenso, kaitumba, 
Lembaranganga. Antigamente falava que era de Oxaguiã de Oxalufã. 
Zumbarundá (gangarazumba) era Nanã. Alguns até conservaram. 
Katende, Tempo, Vunji. Esses até conservavam. 
Antigamente, tudo que cantava na roda e falava em Samba era de 
Oxum. : “Sambá, Samba monameta...” e nessa angola moderna é tudo 
Iemanjá. E quantas diginas têm de Samba. Antigas... Sambadiamongo  
é de Oxum. E ela é velhíssima de santo. E agora mudou e eu não sei 
por quê. Não posso dizer por que... não posso estar dizendo bobagem. 
Não segui essa evolução do angola, porque por motivos alheio a 
minha vontade tive que seguir minhas obrigações numa outra ‘terra’. 
Hoje sou do axé do Oxumare. Eu não acompanhei a evolução do 
angola. 

 

Primeiro, o pai de santo falou que os nomes dos inquices não eram conhecidos 

em São Paulo. As pessoas se identificavam como filhos de orixás, e que somente os 

inquices Katendê, Tempo e Vunji eram conhecidos pelos seus nomes de origem banta. 

Depois, ele chama a atenção para a palavra Samba, que a princípio era relacionada ao 

orixá Oxum124, e diz que hoje esse termo é usado para outra divindade.125 

Essa mudança certamente vincula-se à construção do candomblé angola em São 

Paulo, que foi se preocupando em codificar melhor suas divindades, Se na Bahia 

também havia certa confusão com os nomes dos inquices e sua equivalência, que dirá 

                                                 
124 O pai de santo usa  o orixá “oxum” para designar o inquice Dandalunda. 
125 Encontramos o termo Samba em muitas cantigas de Kayá ou Kayatumbá que é o inquice que 
corresponde ao orixá Iemanjá. 
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em São Paulo, onde o candomblé se estrutura muito mais tarde, como uma colcha de 

retalhos, cujas partes são conseguidas de um ou outro pai de santo. 

Hoje, podemos encontrar algumas pesquisas sobre a nação angola na internet e 

em apostilas que são divulgadas entre o povo do santo. Não são trabalhos sistemáticos, 

mas interpretações de traduções obtidas de pesquisas etnográficas sobre algum grupo da 

África-Central. A cobrança dos angoleiros é para que o pai ou mãe de santo que por 

algum motivo tenha esse conhecimento seja generoso na hora de dividi-lo.  

A importância da procura do conhecimento também se relaciona com o poder 

dos que o retêm. Isso fica claro quando encontramos, nos fóruns da internet, nos sites de 

terreiros e em algumas obras que surgem, a separação que começa a ser estipulada entre 

os de dentro, designando os mais puros dos misturados. Categorias como 

reafricanizados e tradicionalistas colocam os “outros” como misturados e empobrecidos 

culturalmente. 

Na verdade, isso é um equívoco, pois todos são frutos de uma construção afro-

brasileira, e autenticidade ou originalidade não dependem necessariamente da pureza. 

Segundo Stewart e Shaw, ambas as tradições, puras ou misturadas, podem reivindicar-

se como originais: 

 

O que as fazem autênticas e válidas, é uma questão a parte, é uma 
matéria discursiva envolvendo poder, retórica e persuasão. Deste 
modo, ambas as tradições supostamente puras ou supostamente 
sincréticas podem ser autênticas se as pessoas afirmam  que estas 
tradições são ímpares, e possuidoras de um domínio histórico próprio. 
Pode-se argumentar, de fato, que as misturas sincréticas são mais 
originais porque são historicamente irreproduzíveis (STEWART e 
SHAW, 1996, p. 7). [Tradução Livre] 

 

Entretanto, sabemos que a indeterminação e o relativismo têm seus custos e seu 

perigo.  Desta forma, a confrontação e o diálogo também estão presentes, fazendo frente 

aos processos de sincretismo e hibridação. Neste caso é que encontramos as tentativas 

de alguns pais de santo de reconstruírem identidades purificadas, pois pensam que assim 

restauram a tradição. 

Mesmo não acreditando em identidades purificadas, penso que a luta pela 

recuperação cultural banta não seja em vão. É importante para a nação angola saber-se 
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em parte africana, mesmo que reconheça sua construção histórica afro-brasileira. A 

questão é que não podemos pensá-la como pura em sua origem, tampouco purificá-la de 

seus sincretismos. 

Ao mesmo tempo, devemos ter em conta que não há uma fluidez imutável entre 

o passado das religiões africanas e o presente candomblé afro-brasileiro.  O processo da 

procura da África não pode ser uma “arqueologia”. A tradição deve ser entendida na sua 

dinâmica, sabendo que estamos sempre em processo de formação cultural. Assim, o 

candomblé pode produzir de novo a “África imaginada”, e perceber o que ela pode 

significar para a nação angola hoje, depois da diáspora.  
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CAPÍTULO V  
 

Onde está minha Angola? 
 

 

Procurei mostrar, no capítulo anterior, que a questão do sincretismo entre nações 

vai além dos nomes e semelhanças entre inquices e orixás, e relaciona-se à valorização 

da originalidade da nação angola perante si própria e a comunidade religiosa afro-

brasileira. 

Os sacerdotes têm encontrado muita dificuldade de lidar com essas questões. Em 

muitos casos, os filhos de santo mais ousados e questionadores querem obter 

explicações para rezas e ritos que sejam essencialmente de origem banta, isto é, que 

tenham significado na própria origem Congo/Angola, não no corpo teológico nagô, que 

é encontrado com facilidade em muitos livros e ensinamentos sobre o candomblé queto.  

A dificuldade de encontrar uma mitologia banta que dê fundamentos aos rituais 

da nação angola foi uma das causas que gerou, em São Paulo, o trânsito de muitos 

terreiros de nação angola para a nação queto nos anos de 1970, 80 e 90. Assim, se a 

nação angola paulista se baseava em mitos nagôs, chamava os inquices pelos nomes dos 

orixás, por que não transitar para a nação queto, que era a base de tudo, além de ser 

considerada a nação mais pura, isto é, mais próxima da África?  

A saída de um filho de santo de uma família de candomblé pode ter muitos 

motivos. Comumente, encontramos justificativas relacionadas a desentendimentos com 

os pais ou mães de santo ou com outros filhos da casa, entretanto, quando se efetiva o 

trânsito entre as nações, isto é, quando um pai ou mãe de santo deixa a nação angola 

para transformar seu terreiro na nação queto, vem à tona a existência de um sistema 

hierárquico entre as nações.  

Indiscutivelmente, a nação queto tem, entre os próprios adeptos do candomblé, a 

reputação de um candomblé superior, com maior conhecimento de sua origem africana. 

Por outro lado, se com a nova filiação o adepto não alcançar, dentro da nova família de 

santo, as explicações por ele desejadas, sempre haverá inúmeros livros disponíveis 

sobre a mitologia e os rituais do candomblé queto que poderão ser consultados. 
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 Assim, o conhecimento teológico do candomblé queto pode também ser obtido 

por meio do estudo de trabalhos escritos sobre o tema. Por isso, alguns destes livros 

sobre os rituais, rezas e iniciações, que revelam, inclusive, aquilo que era considerado 

“segredo” pelos sacerdotes mais antigos, passaram a ser livros de cabeceira de muitos 

pais de santo paulistas. 

Percebemos então que, de um modo geral, quando o trânsito entre as nações 

angola para o queto acontece em São Paulo, carrega em seu âmago uma relação de 

poder entre as nações angola e queto, com maior força para a nação queto. Desta forma, 

não podemos pensar que o trânsito entre as nações em São Paulo é motivado 

simplesmente por uma questão de gosto ou modismo, pois, 

 

uma vez que a cultura só existe efetivamente sob a forma de símbolos, 
de um conjunto de significantes/significados, de onde provém sua 
eficácia própria, a percepção dessa realidade segunda, propriamente 
simbólica, que a cultura produz e inculca, parece indissociável de sua 
função política. Assim como não existem puras relações de força, 
também não há relações de sentido que não estejam referidas e 
determinadas por um sistema de dominação.126 (MICELI, 2004, p. 
XIII)  

 

Por conseguinte, o esforço do candomblé angola paulista em se mostrar tão 

original quanto as outras nações de candomblé é uma resposta à pretensa “soberania 

nagô”, uma vez que essa nação e a própria cultura banta foram consideradas inferiores à 

cultura dos sudaneses. Há uma preocupação em mostrar, para os “outros” e para os 

próprios adeptos, que a nação angola não é apenas uma cópia, uma imitação do 

candomblé queto, mas tem divindades próprias, “toques” de atabaques e movimentos de 

danças específicos, além de uma língua sagrada que pode ser melhorada por meio de 

dicionários e pelo conhecimento do quimbundo e quicongo, as línguas mais preservadas 

dessa nação. 

Além disso, o que parece ser mais importante, para alguns adeptos, é provar que 

existe uma origem africana que torna possível o candomblé ter uma nação chamada 

angola, pois, mesmo que as nações de candomblé sejam parecidas em muitas coisas, 

certamente não são iguais. Essa não é uma empreitada fácil, pois o candomblé de nação 

angola, apesar de procurar sua origem africana, não percebe a complexidade dessa 

                                                 
126 Sergio Miceli, na introdução do livro A economia das trocas simbólicas discorrendo sobre as teorias 
de Bourdieux. (BOURDIEU, 2004) 
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tarefa. Segundo o Relatório sobre liberdade religiosa internacional, somente uma 

pequena parte da população angolana, na maioria rural, pratica as religiões 

tradicionais.127  

A quantificação que o relatório apresenta não pode, no entanto, ser considerada 

exata. Viegas (2008) afirma que muitos de seus entrevistados, ao procurarem a cura em 

igrejas neotradicionais angolanas, já haviam passado por consultas com curandeiros 

tradicionais, apontando para a existência de crenças tradicionais. Mas, embora a nova 

constituição de Angola, promulgada em fevereiro de 2010128, declare o estado laico e 

garanta a liberdade religiosa, a acusação de práticas de feitiçaria é muito comum. Isso 

pode tornar “invisível” o praticante de religiões tradicionais por não se declarar como 

tal. De toda forma, mesmo que haja religiões tradicionais, certamente não serão 

estruturadas como o candomblé. 

Ao pesquisar os rituais religiosos de povos bantos centro-africanos, descritos na 

bibliografia dos séculos XVII, XVIII e XIX, percebi que estão dispersos em território 

mais amplo do que o Estado-nação Angola, envolvendo grande número de etnias. Além 

disso, encontrei apenas traços que remetem aos inquices e à cosmovisão do candomblé 

angola. Isso me faz lembrar a entrevista com mãe Juju129, que, em outro trabalho130, 

falou sobre sua viagem à África sudanesa: 

                                                 
127 Conforme o Relatório sobre Liberdade Religiosa Internacional 2010 do BURAU DE DEMOCRACIA, 
DIREITOS HUMANOS E TRABALHO DOS EUA: O país (Angola) tem uma área de 1.246.700 Km2 e a 
sua população é de 17 milhões de habitantes. A maioria da população é cristã. A Igreja Católica estima 
que 55 por cento da população é católica, enquanto o governo avalia esta estimativa como 70 por cento; 
não foi possível verificar independentemente nenhum destes valores. Os dados do Instituto Nacional para 
os Assuntos Religiosos (INAR) indicam que 25 por cento da população segue denominações cristãs 
africanas; 10 por cento segue tradições protestantes, nomeadamente metodistas, batistas, adventistas, 
congregacionalistas (Igreja Unida de Cristo) e Assembleias de Deus; e 5 por cento da população está 
afiliada a igrejas evangélicas brasileiras. Uma pequena parte da população rural pratica o animismo ou 
crenças religiosas indígenas. Há uma pequena comunidade muçulmana, avaliada não oficialmente em 
80.000 a 90.000 aderentes, sendo que destes possivelmente metade são imigrantes da África Ocidental ou 
de origem libanesa. Algumas fontes na comunidade muçulmana estimam que estes números são mais 
altos, embora a precisão destas estimativas seja questionável. Disponível: 
<http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148660.htm> Acesso em: 31,dezembro, 2011  
128 A constituição consagra a liberdade de religião e outras leis e políticas contribuíram, em geral, para a 
livre prática de religião. A nova constituição, promulgada em Fevereiro de 2010, aborda a religião em 
dois dos seus artigos. O Artigo 10° define o país como Estado laico, com separação entre a igreja e o 
Estado. Nos termos deste Artigo o Estado reconhece e respeita diversos grupos religiosos, os quais são 
livres de organizar e levar a cabo as suas atividades, contanto que observem a constituição e a lei. O 
Artigo 41° consagra a liberdade de consciência, religião e culto. É consagrado também o direito de um 
cidadão se declarar objector de consciência. Disponível em:  
<http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148660.htm> Acesso em: 31/12/2011  
129 Mãe Juju è uma mãe de santo baiana, de nação queto, que está radicada em São Paulo. É filha do 
famoso pai de santo baiano “Nezinho” do Portão de Muritiba. 
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Eu fui na terra de Oxum, Osogbo... Os ferros de Ogum estão com o 
mato cobrindo tudo. Não vi nada, não vi nada. Eu só fui à África para 
poder conhecer e ver... Eu fui a Osogbo, na terra de Obatalá, 
Abeukutá. Eu fui a Ile Ifé, em tudo, na terra de Ogum, fui na 
Universidade de lá, tudo... Agora, orixá não tem nada, vi muito foi 
orobô131, obi132 vendendo. Cheio de mulher vendendo, bastante 
inham133. Fui ver, pensei que fosse aquela coisa, não vi nada. 
 

 As palavras da mãe de santo demonstraram certa decepção com o culto de orixá 

africano. Mais tarde, ela nos disse que “candomblé só tem no Brasil”. A mãe de santo 

provavelmente estava certa, pois o candomblé é uma religião afro-brasileira, forjada no 

Brasil, e traz em seu bojo inúmeras influências religiosas, tanto do encontro com as 

diversas etnias africanas, com os indígenas, como também do encontro com o europeu. 

 Se adeptos do candomblé queto foram para a Nigéria procurar os orixás, também 

adeptos do candomblé angola pensam em ir a Angola encontrar os inquices. Assim, 

encontrei em São Paulo pais de santo que foram a Angola e Cabinda procurar a “nação 

angola” de seus candomblés134. Contudo, a Angola que está inscrita nesta nação 

pertence a uma África mítica, pois é construída no imaginário dos adeptos que 

acreditam ter existido uma África mágica onde viviam os inquices, e os poderosos 

sacerdotes que manipulavam a vida e a morte.  

 Ao procurar, nos trabalhos etnográficos de séculos passados, elementos míticos 

e ritualísticos nas religiões tradicionais centro-africanas que possam remeter ao 

candomblé angola de hoje, percebi o quanto estão fragmentados entre as diversas etnias 

e o quanto foram ressignificados no Novo Mundo.  A origem africana está no nome da 

nação, e ela configurou-se “angola” porque trouxe, com seus fundadores, estoques 

culturais que, submetidos a processos históricos e sociais, constituíram uma nova 

                                                                                                                                               
130 Essa entrevista foi realizada em 2000, por Ivete Miranda Previtalli e José Pedro da Silva Neto. Ela fez 
parte do projeto da professora Teresinha Bernardo, intitulado: A Religião da diáspora negra: 
continuidades e rupturas. 
131 Orobô: Periploca nidrescens Afzel, ASCLEPIADACEAE. Noz-de-cola usada em cerimônias do 
candomblé. Tem valor terapêutico estimulante e digestivo. (BARROS,1993, p. 115) 
132 Obi: Cola acuminata. Noz-de-cola usada em cerimônias do candomblé. (BARROS, 1993, p. 114)  
133 Inham: massa de inhame ou cará socado, que é um tubérculo da família das dioscoreáceas.  
134 Tata Katuvanjesi fez uma viagem a Angola em janeiro de 2010, e disponibilizou fotografias no site 
http://www.inzotumbansi.org/galeria. Outro pai de santo, Ataualpa Figueiredo Neto, tata Cajalacy, que 
possui um terreiro de nação angola, em Caraguatatuba, Litoral Norte do Estado de São Paulo, também fez 
uma viagem a Angola. Na conversa que tivemos numa aula de antropologia na PUC-SP, o pai de santo e 
sua filha Janaína, uma historiadora, nos contaram que tiveram muita dificuldade de encontrar religiosos 
tradicionais em Luanda. Disseram que ninguém os informava de nada. Somente após passarem pelo 
Ministério da Cultura é que foram encaminhados para Cabinda, uma província ao norte, onde 
encontraram sacerdotes de religiões tradicionais. Foi elaborado um documentário referente a esta viagem 
com cenas da África e do terreiro brasileiro, intitulado: “Nkissi na diáspora: Raízes religiosas bantu no 
Brasil”. 
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religião. Entretanto, a nação angola do candomblé é uma construção afro-brasileira, por 

isso não podemos pensar um continunn com as religiões bantas africanas do período 

escravocrata, tampouco atual. 

Devido a dificuldade de separar elementos estranhos à nação e encontrar os 

“legítimos”, o processo de afirmação da nação angola paulista se apoia sobre a 

construção de uma fronteira de exclusão, não necessariamente rígida, mas 

dialogicamente reapropriada. Isso quer dizer que as diferenças não são binárias, isto é, 

não existe o absolutamente eu e o absolutamente outro. A disjunção se apresenta como 

“uma ‘onda’ de similaridades e diferenças, que recusa a divisão em oposições binárias 

fixas” (HALL, 2003, p. 60). Para Hall, isso sugere que a cultura  

 

tem sua matéria prima, seus recursos, seu “trabalho produtivo”. 
Depende de um conhecimento da tradição enquanto “o mesmo em 
mutação” e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o que esse 
“desvio através de seus passados” faz é nos capacitar, através da 
cultura, a nos produzir a nós mesmos de novo como novos tipos de 
sujeitos. Portanto, não é uma questão do que as tradições fazem de 
nós, mas daquilo que nós fazemos de nossas tradições. 
Paradoxalmente, nossas identidades culturais, em qualquer forma 
acabada, estão a nossa frente. Estamos sempre em processo de 
formação cultural. A Cultura não é uma questão de ontologia, de ser, 
mas de se tornar. (HALL, 2003, p. 44) 

 

 No caso do candomblé paulista, a nação angola se traduz e se ressignifica, 

demonstrando que a tradição não é algo fixo. Ao mesmo tempo, ela procura salientar 

suas particularidades, as quais a tornam única e diferente das demais nações. 

 

A encruzilhada: Brasil, África 

 

A possibilidade de encontrar nas religiões nativas angolanas similaridades com 

os rituais do candomblé angola brasileiro seria, na verdade, uma maneira de provar para 

si e para os “outros” que o candomblé angola não é apenas uma cópia, uma mera 

imitação do candomblé queto, mas que seus ritos, embora ressignificados, têm uma 

origem africana própria. 

Uma viagem para Angola, no entanto, parece pouco encorajadora. Assim, as 

pesquisas na internet ou em livros, principalmente em dicionários encontrados nas 

bibliotecas universitárias, tornam-se um caminho para a África perdida. Por meio de 

dicionários, rezas que se transformaram com o passar dos séculos, são  paulatinamente 
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corrigidas, e as traduções permitem que as palavras professadas possam ser 

compreendidas.  

Da mesma maneira que a língua sagrada vai sendo recriada, também velhos 

inquices esquecidos na África chegam ao Brasil. Certamente, essas inovações não são 

sempre bem aceitas. Sobre este assunto, ouvi, em uma das entrevistas realizadas com 

uma antiga mãe de santo: “O que não atravessou o oceano não pode ser feito aqui!”  

Isso significa que, para essa mãe de santo, apenas aquilo que é herança religiosa 

africana da época do tráfico e que foi preservado pelo candomblé é que pode estar 

presente na nação angola do século XXI como referência africana. Assim, para essa mãe 

de santo, tudo o que veio depois, como a recriação de novos inquices no Brasil, deveria 

ser desprezado. Se, como diz a mãe de santo, o que não atravessou o Atlântico com o 

tráfico não pode ser considerado tradição do candomblé, o que realmente atravessou a 

“Kalunga”135 e permitiu o nascimento de uma nação de candomblé chamada angola? 

 

O que atravessou a Kalunga? 

 

A dissolução dos laços familiares após a travessia do Atlântico, além de desfazer 

as linhagens de muitos africanos, também alterava a organização de vida do sujeito, 

uma vez que as referências que orientavam a vida da pessoa eram radicalmente 

transformadas. Mesmo que fosse possível refazer laços familiares, não foi possível 

substituir o que fora deixado e perdido em África. Contudo, no infortúnio da vida, 

“durante a árdua travessia do Atlântico, amizades eram feitas, alianças eram 

estabelecidas, novas redes de parentesco eram estabelecidas” (SWEET, 2007, p. 51). A 

ligação com novos sujeitos conhecidos durante a travessia do Atlântico criava novos 

laços sociais, aos quais dariam continuidade ao chegarem no Brasil. Esses novos 

companheiros eram chamados de “malungo”. 

“Malungo” era o companheiro de desventura que sobreviveu à travessia da 

Kalunga. Slenes faz uma interessante trajetória da origem etimológica ao seu 

significado, procurando o sentido mais amplo para a palavra, que era usada entre os 

negros escravos no Brasil. Segundo esse autor:  

 

                                                 
135 Kalunga, além de significar a divindade suprema ou “Deus”, também significa o mar, o oceano. 
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Percebem-se agora os significados mais amplos de “malungo” para os 
escravos falantes de kikongo, kimbundu e umbundu, cujos conceitos 
cosmológicos eram semelhantes, como também para cativos de 
culturas relacionadas. “Malungo” significava não apenas “meu barco”, 
“camarada de embarcação”, mas “companheiro de travessia da vida 
para a morte branca”, e possível “companheiro de viagem de volta 
para o mundo, preto, dos vivos”. A história de “malungo” encapsula o 
processo pelo qual escravos, falantes de líguas bantu diferentes e 
provindos de diversas etnias, começaram a descobrir-se como 
“irmãos”. E ilustra também, como a África permaneceu coberta para 
os senhores, mesmo nos casos em que estes pareciam compartilhar 
com os africanos o mesmo campo discursivo (SLENES, 1991, p. 214). 

 
Acredito, como Bernardo, “que os negros, ao saírem de África, indiferentemente 

do grupo étnico a que pertenciam, experimentaram o mesmo tipo de sentimento por não 

terem a mínima possibilidade de voltar à Terra-Mãe” (BERNARDO. 1997, p. 107).  

Mesmo separados da “Terra-Mãe”, desfeitos seus laços familiares e obrigados, 

na maioria das vezes, a serem batizados, essas diferentes etnias encontraram, nas 

palavras de Bernardo, “um inimigo em comum: o sistema escravagista que faz com que 

diferentes etnias, ao entrarem em contato, se unam, em vez de se destruírem como 

receava Bastide. Mais do que isto, algumas delas constituíram aqui o Candomblé” 

(BERNARDO, 1997, p. 108). 

O candomblé pôde se constituir por meio do intercâmbio religioso entre 

diferentes grupos étnicos africanos que vieram para o Brasil, facilitado pela presença de 

muitos elementos culturais em comum. Se essas similaridades culturais facilitaram a 

constituição do candomblé, elas não significaram o desaparecimento da diversidade, 

pois, conforme Sweet, “ainda que os africanos de diferentes grupos étnicos 

conseguissem encontrar pontos culturais em comum, continuavam a agarrar-se aos seus 

passados étnicos particulares” (SWEET, 2007, p. 22). 

Hoje, a nação angola, em São Paulo, procura o que os primeiros sacerdotes desta 

nação conheciam das religiões bantas que vinculem o candomblé angola a sua origem 

africana. Para alguns adeptos, havia uma tradição guardada, resistente ao sistema 

escravagista, que estava na memória dos fundadores da nação. Para outros, do 

conhecimento guardado muito se perdeu, e, portanto, um olhar para África poderia 

elucidar muitas lacunas. A procura da África que vive na nação angola parece fornecer 

recursos para a sobrevivência do candomblé angola de hoje, mesmo que os elementos 

originais tenham sido transformados pelo processo de tradução cultural. 
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Há uma cosmovisão introjetada na nação angola que revela suas 

particularidades, isto é, o que não chegou a fundir-se. Sobre o reconhecimento do que 

contém de desgarre nos processos de hibridação, Canclini afirma: “Uma teoria não 

ingênua da hibridação é inseparável de uma consciência crítica de seus limites, do que 

não se deixa, ou não quer ou não pode ser hibridado” (CANCLINI, 2008, p. XXVII). 

Sendo assim, penso que a nação angola pode revelar valores, costumes e 

mundividências, mesmo que ressignificados, remetem a uma origem africana. A África 

vive no candomblé angola, na linguagem, no ritmo da música, na estrutura 

organizacional dos terreiros, nos passos de dança. Essa não é somente a África 

sudanesa, de onde se originou o candomblé queto, mas também a África banta, de onde 

vieram elementos das culturas dos povos da África Central, que, ressignificados, estão 

presentes no candomblé angola. 

Esse esforço de reconstrução das identidades do candomblé reflete o interesse 

em mostrar a ligação com seu passado africano, não de maneira imutável, mas 

produzida na narrativa afro-brasileira. A junção destas rotas fragmentadas ao presente 

procura reconstruir a genealogia “não-dita” da nação angola, e constitui “a preparação 

do terreno histórico de que precisamos para conferir sentido à matriz interpretativa e às 

auto-imagens de nossa cultura, para tornar o invisível visível” (HALL, 2003, p. 42). 

Em pesquisas bibliográficas136, relatos de viajantes, principalmente de 

sacerdotes católicos sobre a cosmogonia, encontram-se rituais e mitos, aos quais 

presenciaram na África-central e que eram muito semelhantes entre si, e que são 

também similares a certos rituais do candomblé angola paulista. 

                                                 
136 A pesquisa bibliográfica que embasará este capítulo foi produzida sobre grupos bantos centro-
africanos, e são trabalhos datados do século XVII, outros que tratam do século XVIII , XIX e começo do 
século XX. Os autores aqui estudados são: P.e João António Cavazzi de Montecúccolo, que esteve na 
África – Central, onde permaneceu de 1654 a 1667 e 1672 a 1677; o etnólogo missionário Padre Carlos 
Estermann, que no começo do século XX estudou etnias bantas do sudoeste de Angola – Ambós, Hereros 
e Nhanecas-humbes) e não-bantos - Cuísses, Cuandos e Curocas, Khoisan, Bochimanes, Kedes e Ovi-
Womu; João Vicente Martins – que, de 1943 a 1959, estudou o grupo étnico de angola Tutchokwe, e no 
nordeste de Angola, observou os bakongo e tukongo no século XX pós independência; José Redinha 
(1905‐1983), um importante etnógrafo que produziu vários trabalhos e relatórios sobre diversas zonas 
culturais de Angola; o antropólogo Maccgaffey, que estudou os bakongos do nordeste de Angola no 
século XIX. Em muitos casos, terei que filtrar os preconceitos ocidentais, mas sem dispensar o que de 
interessante podemos ler nestas fontes. 
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Não proponho valorizar os africanismos que denotam maior ou menor pureza 

dos terreiros. Ao contrário, é para o processo de hibridação que pretendo olhar, no 

sentido de que as misturas podem ser produtivas, mas que também geram conflitos 

devido ao momento histórico, no qual elas podem se tornar incompatíveis. Nas palavras 

de Canclini (2008), seria a possibilidade de “entrar e sair da hibridez” (apud Cornejo 

Polar, 1997). 

 

O saber da nação angola e os saberes ancestrais bantos 

  

Nguzu, Moyo, Axé 

 

Axé é uma palavra conhecida. Podemos encontrá-la nas músicas populares, na 

literatura e ainda no nome de um estilo de música baiana, o “axé music”. No senso 

comum, axé quer dizer “coisa boa”, e sua origem está nos terreiros de candomblé, onde 

é largamente utilizada com uma significação bastante ampla. 

Prandi registra inúmeras significações de “axé”:   

 

Axé é força vital, energia, princípio da vida, força sagrada dos orixás. 
Axé é o nome que se dá às partes dos animais que contêm essas forças 
da natureza viva, que também estão nas folhas, sementes e nos frutos 
sagrados. Axé é bênção, cumprimento, votos de boa-sorte e sinônimo 
de Amém. Axé é poder. Axé é o conjunto material de objetos que 
representam os deuses quando estes são assentados, fixados nos seus 
altares particulares para ser cultuados. São as pedras e os ferros dos 
orixás, suas representações materiais, símbolos de uma sacralidade 
tangível e imediata. Axé é carisma, é sabedoria nas coisas-do-santo, é 
senioridade. Axé se tem, se usa, se gasta, se repõe, se acumula. Axé é 
origem, é a raiz que vem dos antepassados, é a comunidade do 
terreiro. Os grandes portadores de axé, que são as veneráveis mães e 
os veneráveis pais-de-santo, podem transmitir axé pela imposição das 
mãos; pela saliva, que com a palavra sai da boca; pelo suor do rosto, 
que os velhos orixás em transe limpam de sua testa com as mãos e, 
carinhosamente, esfregam nas faces dos filhos prediletos. Axé se 
ganha e se perde. (PRANDI, 1991, p. 103) 

 

Embora a palavra “axé” seja também utilizada pelos adeptos do candomblé 

angola, é “Nguzu” a palavra que na nação angola tem significado semelhante ao de 
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“axé”. Podemos então dizer que, se o candomblé queto tem “axé”, o candomblé angola 

tem “Nguzu”. 

Em uma definição mais concisa, “nguzu” significa a força vital que todo o ser 

possui, seja ele do reino animal, vegetal ou mineral, e é exatamente no mesmo sentido 

que “nguzu” e “axé” funcionam. Assim, parece que a concepção de “nguzu” e “axé” é 

uma das muitas similaridades que encontramos nas culturas dos diversos grupos 

africanos que vieram para o Brasil.  

Mesmo que o primeiro conceito seja centro-africano, e o segundo, sudanês, 

ambos têm o mesmo sentido nas cosmovisões dos dois grupos. A presença do conceito 

de “nguzu” fazia parte da cosmovisão dos negros bantos, antes da chegada deles ao 

Brasil e de tomarem contato com os sudaneses nas senzalas. 

 Pe. Placide Tempels, no seu trabalho realizado nos anos de 1940, intitulado 

Philosophie bantu, admitiu a existência de uma filosofia banta, fundamentada no 

conceito de “força vital”. Segundo esse autor, na ontologia banta a “força vital” está 

presente tanto no reino animal, quanto no vegetal e no mineral. Ela pode se propagar, 

aumentar ou diminuir, devido às forças dos seres estarem relacionadas entre si.  

Tempels (1945) enumera três leis que regem esta dinâmica:  

 

(1) A força vital de uma pessoa (viva) pode agir sobre a força vital 
metafísica de outra pessoa (viva). 
2) A força vital de uma pessoa pode, da mesma forma, agir sobre as 
forças de vida inferiores (animais, plantas e seres materiais). 
3) A força vital (humana) de quem vive pode agir indiretamente, 
através das forças da vida inferiores (animais, plantas e seres 
materiais) sobre a força da vida do outro ser vivo. 
Essa influência da força vital de um vivente sobre outras forças de 
vida pode ser consciente, e, na minha opinião (do autor), mesmo 
inconsciente, porque ela influencia aqui a vida ontológica.137 
(TEMPELS, 1945) [Tradução livre] 

 

Como assinala Girotto (1999), podemos também encontrar, além de “gunzo”138, 

a palavra “moyo”  sendo utilizada na nação angola, significando da mesma forma força 

espiritual. Sendo a palavra  “nguzu” (gunzo) de origem Kimbundo e a segunda “moyo” 

                                                 
137 Placide Tempels « LA PHILOSOPHIE BANTOUE Traduit du néerlandais par A. Rubbens » Lovania 
(Elisabethville) 1945. Texte intégral digitalisé et présenté par le Centre Aequatoria. Full text digitalised 
and presented by the Centre Aequatoria. <http://www.aequatoria.be/tempels/BiblioDeTempelsFrahtml> 
138 Gunzo seria talvez uma corruptela da palavra Nguzu. 
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de origem  Kikongo139, o que reflete a presença de diversos grupos étnicos centro-

africanos na formação desta nação de candomblé.  

É interessante notar que em 1995, no II Encontro de Nações de Candomblé 

realizado em Salvador , a palavra “moyo” aparece na fala da professora Inês de 

Oliveira. Porém, é resultado de pesquisa bibliográfica sobre a cosmologia africana dos 

“Bantu-Kôngo” (bakongo) escrita pelo Ph.D. e também nganga Fu-Kiau140. Oliveira 

informa:  

 

na língua kikongo, Moyo é uma mãe universal, algo que está dentro e 
fora; é o que é a vitalidade da vida. Moyo, poder vital [...] Moyo é a 
palavra chave para Kibantu, o modo de vida Bantu, sua filosofia [...] 
Até mesmo nas pedras a vida está presente; o tipo de vida oculto nas 
pedras, plantas e animais tem uma grande função de troca no poder 
vital dos homens e é a essencial origem de seu remédio. (OLIVEIRA, 
1997, p. 54) 

 

A energia vital que articula todo o universo do candomblé transparece em mitos 

e rituais que no candomblé angola se amalgamaram com os de origem nagô. Isso é 

explicável, uma vez que, se havia muitas diferenças entre a cosmogonia banta e a 

ioruba, também havia muitas similaridades, como pudemos perceber com o conceito de 

“força vital” que era fundamental para os dois grupos, embora receba nomes diferentes 

segundo a língua de cada um. 

Uma das características principais da força vital é que ela é própria dos seres 

viventes, contrapondo-se à morte ou aos seres do “outro mundo”, que significam a 

ausência de “nguzu” ou “axé”. Encontramos, dessa forma, tanto na nação angola quanto 

na queto, a crença de que a vida não acaba com a morte. A vida se transforma. 

A morte é um desafio para o homem, pois ela afeta sua vida. O homem, ao 

perceber a morte de seu semelhante ou ver o seu corpo inanimado, descobre que um dia 

ele também não “será mais”, isto é, percebe objetivamente que seu corpo se deteriorará 

e que ele não estará mais entre os vivos. Assim, face à irrupção da morte na vida 

humana, o homem, por meio de ritos e da magia, reconhece-a também como um 

processo de transformação. 

                                                 
139 Força espiritual, Kimbundo: nguzu  ia nzumbi. Kikongo: Moió. MAIA, António da Silva. Dicionário 
Complementar Português – Kimbundo- Kikongo. (Línguas nativas do Centro e Norte de Angola). 
Tipografia das missões, Aveiro, Portugal. 1961. (p. 309) 
140 Kimbwandende Kia Bunseki Fu-Kiau, é um PHD especialista em cultura do Congo. Nasceu em 
Manianga, Congo, e foi educado tanto no sistema ocidental quanto no africano. (Fu- Kiau,1980) 



164 
 

Desta forma, no candomblé, o homem ao morrer pode se tornar um ancestral ou 

retornar ao mundo dos vivos através da reencarnação. Essa concepção é a ponte que une 

um universo dividido entre dois “mundos”: o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. 

Conforme Morin: 

 

Juntamente com a consciência realista da transformação, a crença de 
que essa transformação resulta numa outra vida na qual se mantém a 
identidade do transformado (renascimento ou sobrevivência do 
“duplo”) indica-nos que o imaginário irrompe na percepção do real e 
que o mito irrompe na visão do mundo. A partir de então, ambos 
passariam a ser, ao mesmo tempo, os produtos e os co-produtores do 
destino humano. (MORIN, 1975, p. 103) 

 

Por conseguinte, a relação entre os dois “mundos” pode ser feita, segundo a 

cosmovisão do candomblé, seguindo algumas regras que são estruturadas para que não 

haja a contaminação do mundo dos viventes, detentor da força vital (Nguzu ou Axé) 

pelo “outro mundo”, o mundo da morte, onde há ausência da força vital. Desta forma, 

são realizadas cerimônias de morte, onde o morto, por meio de ritual específico, é 

encaminhado para o “outro mundo”.  

Ainda é Morin quem nos explica: 

 

a irrupção da morte, no sapiens, é, ao mesmo tempo, a irrupção de 
uma verdade e de uma ilusão, a irrupção de uma elucidação e do mito, 
a irrupção de uma ansiedade e de uma segurança, a irrupção de um 
conhecimento objetivo e de uma nova subjetividade e, principalmente, 
de sua ligação ambígua. Trata-se de um novo desenvolvimento da 
individualidade e da abertura de uma brecha antropológica. (MORIN, 
1975, p. 104) 

 

Desta forma, os elementos mágicos, míticos, rituais e estéticos, que sobrevêm do 

encontro do Homo sapiens com a morte são elementos que constituem o universo 

antropológico.  

São inúmeros os cuidados prescritos no candomblé, para que o vivente não perca 

energia vital devido ao contado indesejável com um morto, que por sua vez, pode estar 

transitando entre os dois mundos. Isto acontece no caso de alguém estar com problemas 

que, segundo o diagnóstico do sacerdote, são causados pela proximidade de um 

“espírito de morto”. Entretanto, existem também mortos que podem transitar entre os 

dois mundos, sobrevivendo à morte, sem causar problemas para os viventes.  
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A possibilidade de um morto transitar entre os dois mundos, sem trazer prejuízo 

para os viventes, pode ser explicada pela reflexão de Morin, sobre a sobrevivência da 

individualidade de um morto perante os vivos: 

 

é preciso que haja uma forte presença pessoal para que a 
individualidade de um morto sobreviva junto dos vivos, é preciso que 
haja intensas ligações afetivas e intersubjetivas para que eles 
permaneçam vivos além da morte; é preciso que haja desenvolvimento 
desse novo epicentro que é a consciência de si próprio no mundo para 
que haja consciência da brecha mortal, confluência entre afirmação 
objetiva da morte e a afirmação subjetiva da amortalidade individual. 
(MORIN, 1975, p. 104) 

 
Neste caso, podemos citar o exemplo de Joãozinho da Gomeia, que foi 

visualizado após seu falecimento, pela sua filha de santo, como já foi narrado no 

segundo capítulo. Segundo o Ogã Cláudio, no acontecimento, Adokan (filha de santo de 

Joãozinho) disse: “primeiro eu vi Oxossi, atrás de Oxossi eu vi minha mãe Iansã, atrás 

de Iansã eu vi caboclo Pedra Preta e atrás do caboclo Pedra Preta eu vi Sr. João, e 

entraram naquela boca de mato ali em frente.”  Joãozinho da Gomeia, por ter sido pai de 

santo, portanto iniciado no candomblé, e ter formado uma grande família de santo, tinha 

construído em vida ligações afetivas e intersubjetivas suficientes para que ele pudesse 

permanecer “vivo” após a morte. 

Para o candomblé, um ancestral é diferente de um morto qualquer. O primeiro 

tem uma categoria superior, pois para se tornar um ancestral, o morto deve ter tido em 

vida uma “boa conduta”, segundo as normas religiosas. Isso pode ser identificado se, 

em vida, o morto teve atitudes que trouxeram benefícios para a família e a comunidade 

e uma conduta irrepreensível segundo as normas sociais do candomblé. Já um morto 

comum pode ter sido uma pessoa de má conduta em vida, tornando-se ao morrer um 

espírito perturbador. Assim, quando morto ele poderá prejudicar um vivente, roubando-

lhe energia vital, causando doenças e perturbações.  

Assim como no candomblé, também o universo dos Bakongo é dividido em duas 

partes: uma é “esse mundo” (nza yayi), outra é “a terra dos mortos” (nsi a bafua). 

(MACGAFFEY,1986). O mundo dos vivos e dos mortos, na concepção dos bakongos, 

funcionam, segundo MacGaffey, “em oposição espelho dentro de um universo estático e 

repetitivo. A vida é uma movimentação cíclica ou oscilatória entre os mundos, 

assemelhando-se ao caminho do sol.” (MACGAFFEY, 1986, p. 43) [tradução livre]. 
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Quando o sol está presente é o “mundo dos viventes” que domina. Quando ele se põe e 

a noite cai, o mundo dos vivos se transforma no “mundo dos mortos”.  

A repetição de nascimentos e mortes equivale ao eterno nascimento do dia, 

seguido de sua morte e do consequente nascimento da noite, num ciclo infinito. Desta 

maneira, seria o que Eliade classificou como o “verdadeiro ‘eterno retorno’, a eterna 

repetição do ritmo fundamental do cosmo: sua destruição e recriação periódica” 

(ELIADE, 2001, p. 95). 

Essa relação e a passagem entre a vida e a morte são metaforicamente entendidas 

pelos Bakongo como a troca de pele da serpente, que ao descartar sua pele antiga recebe 

uma nova. Assim, nesse entendimento do universo, a “primeira pele” é a do homem 

vivo, e é negra, como são as dos congoleses, e a segunda pele, a do “outro mundo”, é 

branca, “como o osso, ou a mandioca depois de socada e tirada a casca ou como giz, 

mpemba141 o qual é também o nome do ‘outro mundo’” (MACGAFFEY, 1986, p. 52) 

[tradução livre].  

Pela relação entre o tempo do dia e da noite, a vida e a morte, a troca de pele da 

serpente e as cores branca e preta, percebemos que há uma complexidade na 

cosmovisão dos Bakongo, na qual nada no universo está isolado e tudo está em relação. 

Essa complexidade, segundo Morin, “tem a ver com o que Pascal havia visto muito 

bem. Pascal disse há três séculos: ‘todas as coisas são ajudadas e ajudantes, todas as 

coisas são mediatas e imediatas, e todas estão ligadas entre si por um laço que conecta 

uma às outras, inclusive as mais distanciadas.’” (MORIN, 1996, p. 274) 

Também no candomblé todas as coisas estão relacionadas entre si. Assim, na 

nação angola, a utilização das cores branca e preta em seus rituais também pode estar 

relacionada ao “mundo dos mortos” e ao “mundo dos vivos”, tal qual a encontramos na 

cosmologia bakongo. Morin escreve que “o estudo das sociedades arcaicas mostra-nos 

que a decoração, o adorno, a escultura e a pintura podem ter valor de proteção e de 

sorte, estando ligados a crenças mitológicas e as operações rituais” (MORIN, 1975, p. 

106). Para podermos entender “essa magia”, a que se processa tanto no candomblé 

quanto nos ritos bakongo, devemos ter em mente a ideia do duplo que se processa na 

imagem. Conforme Morin, 

                                                 
141 Mpemba, o mesmo que pemba. Giz de cor branca. 
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 a imagem já não é uma simples imagem, ela tem em si a presença do 
duplo do ser representado e permite, por meio desse intermediário, 
agir sobre esse ser; é esta ação que é propriamente mágica: rito de 
evocação pela imagem, rito de invocação à imagem, rito de possessão 
da imagem (encantamento) (MORIN, 1975, p. 106-107). 

 

A utilização das cores na nação angola, nas vestimentas, nas pinturas da pele do 

recém iniciado, a utilização do pó branco que é o giz sagrado pemba tem um sentido e 

um significado que estão relacionados com a vida e a morte.  

 

Pemba – o branco 

 

A cor branca é a preferida do candomblé angola. As vestimentas nas cerimônias 

de iniciação, assim como nas “saídas das muzenzas”142, sempre são brancas, bem como 

nas cerimônias de morte. Simbolizando a cor branca, o candomblé angola e também o 

queto utilizam a pemba143 para pintar os recém iniciados com pequenas pintas que lhe 

cobrem o corpo, significando que o neófito passou por um processo iniciático que está 

sendo finalizado e que ele está “limpo” das influências do mundo em que vivemos. 

A utilização da pemba (ralada) em pó nas quizombas pode ser identificada como 

um ritual próprio do candomblé angola144. Em São Paulo, não é somente a nação angola 

que utiliza o pó de pemba nas festas públicas, pois há terreiros de nação queto que a 

utilizam, talvez pela herança da iniciação do pai ou mãe de santo, que se deu na nação 

angola. Contudo, não encontrei, por exemplo, o ritual de “soltar pemba” na festa pública 

no tradicional terreiro baiano de nação queto, o Axé Opo Afonjá.  

Assim, sobre esse assunto, ouvi de um pai de santo de São Paulo que transitou 

para a nação queto a seguinte observação: “Ele (ao comentar sobre outro pai de santo de 

angola) canta tudo aquilo no começo (da festa pública)?” Daí cantarolou um pedaço da 

cantiga da pemba e continuou: “– Eu não faço mais nada disso. No queto não tem nada 

disso.” (Pai Kaobakecy) 

                                                 
142 Saída de Muzenza: é uma festa pública em que o recém-iniciado no candomblé angola é apresentado 
para o público. Por sua vez, Muzenza é o recém iniciado no candomblé angola. 
143 Pemba: giz de cor branca utilizada no candomblé, para pintar o neófito, soprar na sala, entre outros 
rituais, com intuito de afastar maus espíritos e fazer a ligação com o mundo ancestral. 
144 Quizomba: festa pública do candomblé angola em louvor a algum inquice ou por motivo de uma 
iniciação ou obrigações de filhos com sete, quatorze ou vinte e um anos de iniciado. 
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Pai Kaobakecy fez esse comentário, porque no início das festas públicas da 

nação angola, após cantar o pedido de licença ao inquice Inkossi, iniciam-se as cantigas 

da pemba. Neste momento, o pai ou a mãe de santo apanha um punhado de pemba em 

pó e o assopra no centro, nos quatro cantos do salão, para a porta de saída. Em algumas 

casas, um pouco deste pó é depositado em pequenas porções nas palmas das mãos dos 

participantes da roda de angola e dos tocadores de atabaques, que se ungem com esse pó 

branco antes do chamado aos inquices. 

Os adeptos dizem que a pemba é “soprada” no salão de festas para limpar o 

local. Entretanto, sabendo que pemba (mpemba) é um nome quimbundo e, portanto, de 

origem Congo/Angola, e conhecendo a relação da cor branca com a morte entre os 

bakongo, ousaríamos pensar que a pemba tem um significado muito mais profundo do 

que simplesmente proporcionar a limpeza transcendental.  

Segundo Eliade: “Participar religiosamente de uma festa implica a saída da 

duração temporal “ordinária” e a reintegração no Tempo mítico reatualizado pela 

própria festa.” (ELIADE, 2001, p. 64). O tempo e o espaço religioso não são 

homogêneos nem contínuos, pois se constituem no limiar entre o mundo profano e o 

sagrado, que se abrirá para a comunicação com os deuses por meio de rituais. 

 Assim, no começo da quizomba, isto é, a festa pública, quando o pai ou a mãe 

de santo “solta a pemba” no salão de festas, a brancura deste pó, que simboliza o mundo 

dos inquices e dos ancestrais, estimulará o contato com o “outro mundo”, tornando mais 

fácil a “chegada” dos deuses que virão confraternizar com os vivos, Ao mesmo tempo, o 

pó de pemba afastará os maus espíritos que por acaso estiverem presentes devido a 

alguma contaminação no mundo dos viventes. Na maioria dos terreiros, à pemba ralada 

são acrescentadas sementes e folhas maceradas que são consideradas como 

purificadores de ambiente. 

O sacerdote, ao soprar o pó branco no salão e nos filhos de santo, proporciona 

uma inversão dos mundos, pois é por meio da pemba ritualizada que será efetuada a 

“abertura” para a comunicação com os deuses. Daí sua grande importância para o 

candomblé angola, pois ela torna possível e segura a comunicação com o mundo dos 

deuses, que poderão descer a terra enquanto o homem, simbolicamente, subirá para o 

céu. Também nos rituais de iniciação do candomblé angola, a presença da cor branca é 
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muito importante, e é neste rito de passagem que a comunicação com o inquice se dará 

através do transe. 

 

Iniciação para os inquices – um rito de passagem 

 

A iniciação é o renascimento místico. Os filhos de santo, ao se iniciarem no 

candomblé, passam por diversos processos que fazem parte do simbolismo do 

renascimento. Eles são recolhidos à clausura, passam pela tonsura, aprendem um novo 

vocabulário pertencente à língua sagrada, são proibidos de usar talheres para se 

alimentar, são zelados como crianças, pois abandonarão a vida passada, receberão um 

novo nome e, simbolicamente, renascerão para uma nova vida. 

Redinha registrou entre os povos de Angola processos iniciáticos, que assim 

como no candomblé angola e em outras nações, envolviam a tonsura e o recolhimento 

do neófito:  

 
As liturgias dos diversos rituais incluem tonsuras ou tosquias 
praticadas com freqüência nas diversas regiões e grupos, 
nomeadamente na entrada dos jovens nos retiros puberbáticos, nos 
ritos de viuvez, na iniciação das raparigas desde Cabinda ao Alto-
Zambeze, nos indivíduos sujeitos a estágios expurgatórios de faltas 
contra a sociedade, e outros de variada prática (REDINHA, 1974, p. 
371). 

 

 Há uma distinção entre os ritos de puberdade e as cerimônias de iniciação para 

admissão de um sujeito em uma sociedade religiosa ou secreta. Enquanto nos ritos de 

puberdade todos os adolescentes têm que passar pela iniciação, as iniciações religiosas 

não são para todos, mas apenas para certo número de pessoas. Como escreveu Redinha, 

as iniciações em África eram de diversas modalidades, mas no Brasil restringiram-se à 

sociedade religiosa, isto é, ao sacerdócio e aos filhos de santo. As iniciações em São 

Paulo são normalmente precedidas de um sinal, como uma doença, ou de algum 

acontecimento extraordinário que perturba a harmonia da vida de alguma pessoa, o qual 

será a indicação para que se inicie.  

Também em África, as iniciações religiosas eram anunciadas por uma 

enfermidade. É sobre isto que escreve Estermann: 

 

Para se obter este poder estimado e sagrado é preciso uma iniciação 
em forma. Quase sempre o candidato foi primeiro molestado por uma 
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doença prolongada. Um dia, enfim, um mestre-feiticeiro descobre a 
razão do mal: o doente é possesso por um espírito dum antepassado 
que era feiticeiro. Não deixará este em paz a pobre criatura na qual 
encarnou enquanto ela não consentir continuar a exercer este mister 
entre os vivos. (ESTERMANN, 1983, Vol. I, p. 29) 

  

Estermann, ao descrever o processo iniciático na África, divide-o em duas 

partes. A primeira consiste no sacrifício de um bode ou de um boi, e a segunda torna-se 

interessante pela semelhança que tem com uma cerimônia do candomblé angola 

chamada “bolonã”145: “Antes da segunda iniciação, logo que o espírito ‘entrou’, o 

médio cai no chão parecendo desmaiado. Algum tempo depois o médio se levanta 

retomando sua vida normal” (ESTERMANN, 1983, Vol. I, p. 317).146 

A cerimônia chamada “bolonã” é um momento do processo iniciático no 

candomblé angola de São Paulo anterior ao recolhimento, ao ritmo dos tambores o 

neófito cai como que desmaiado. Neste momento, os tambores cessam, e o neófito é 

coberto com um pano branco, levantado do chão por quatro adeptos iniciados no culto, 

e ainda em decúbito ventral é recolhido, começando formalmente o processo iniciático. 

Para a compreensão do sentido da iniciação no candomblé, é preciso entender 

que o adepto do candomblé não se considera “acabado”. Isto é, nessa concepção de 

mundo, o homem, tal como se encontra ao nível natural da existência, não é um ser 

completo. Assim, “para se tornar um homem propriamente dito, deve morrer para esta 

vida primeira (natural) e renascer para a vida superior, que é ao mesmo tempo religiosa 

e cultural” (ELIADE, 2001, p. 152). 

 Por conseguinte, no processo iniciático do candomblé, alegoricamente, a vida 

antiga do neófito é deixada para trás. Por meio de ebós147, da clausura e de sacrifícios de 

produtos da terra e animais, o filho de santo passará para uma nova esfera da existência. 

Metaforicamente, o neófito irá transpor o portal da morte, para ingressar no mundo 

espiritual, e finalmente, ao término do processo, simbolicamente atravessará outra vez 

esse portal, a fim de retornar, “renascido”, para o mundo dos vivos. 

                                                 
145 A Cerimônia de Bolonã foi descrita no capítulo III, com o toque do arrebate, por ocasião da festa do 
caboclo Sete Flechas. Este rito tem o objetivo de comprovar se o neófito é suscetível a possessão. 
146 O processo iniciático descrito por Estermann aconteceu no sul de Angola, e tem a ver com um culto 
que foi introduzido 30 ou 40 anos antes da escrita da etnografia, que é datada de 1935. Este culto se 
diferencia dos cultos tradicionais, pois ao invés de serem cultuados os espíritos dos antepassados, quer 
sejam do soba quer do clã, são cultuadas novas categorias de espíritos. que são antepassados dos mbundos 
do planalto do Huambo. Estes espíritos são apelidados de “espíritos do Nano” (Estermann, 1983, vol. I, p. 
317). 
147 Ebó: oferenda de comidas e sacrifício de animais votivos aos inquices, orixás ou voduns. 
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 Por isso, o uso da cor branca, por ser a cor do “outro mundo”, é um importante 

requisito tanto para as roupas na clausura quanto para a roupa usada pela muzenza, na 

sua primeira aparição em público, que se dará em uma grande festa. 

 

A iniciação e as cores branca, vermelha e preta 

 

A relação do branco com a morte indica que o neófito, durante a clausura, 

passou por uma “morte iniciática”, para que pudesse transitar para o mundo espiritual e 

receber o nguzu de seu inquice. Uma vez do outro lado da vida, o neófito pode, no final 

dos rituais, “renascer” para uma nova vida terrena, na qual receberá outro nome e um 

novo destino.  

A ritualização da morte e do renascimento nas iniciações do candomblé revela 

que, para os adeptos, a vida como um todo é suscetível de ser sacralizada. Há um 

contínuo da vida profana com a religiosa, de forma que a iniciação, ao representar a 

morte e o renascimento, reproduz no duplo o nascimento no mundo comum. Assim, o 

neófito, ao “renascer”, traz não só a cor do mundo dos espíritos, o “outro mundo”, como 

também o vermelho e o preto, cada qual com seu próprio significado, como veremos 

adiante.  

Dando continuidade à festa da apresentação do iniciado para a comunidade do 

candomblé, após a primeira saída da clausura, quando vem apresentando o branco, ele é 

novamente recolhido, para ser preparado para uma segunda apresentação ao público. 

Assim, retornando para o salão de festa, o neófito veste roupas coloridas, e além da 

pintura branca efetivada com a pemba, vem também com as cores do “waji”148, que são 

um azul intenso e o vermelho obtido com o pó de “osun”.149  

A partir deste momento, podemos pensar que o retorno do neófito de sua jornada 

iniciática ao mundo dos espíritos está inscrito nas pinturas de sua pele. Desta maneira, o 

                                                 
148 Wáji ou Uaji é um tipo de pó azul, conhecido também por índigo extraído da árvore Indigofera (sp. 
Leguminosae Papilionoideae). 
149 Osun é obtido da Baphia nitida Lodd. Legumenosae, nativa do centro-oeste da África, ocorre na Serra 
Leoa, Libéria, Costa do Marfim, Togo, Benin, sul da Nigéria, Republica dos Camarões, Guiné, Gabão, 
Gana e Zaire. http://www.fao.org/ag/Agp/agpc/doc/GBASE/data/pf000146.htm 
 José Redinha também faz referência às cores branca e vermelha nos rituais dos bantos de angola: “As 
argilas, principalmente as que resultam de feldspatos, e os vermelhos oriundos de cernes de Pterocarpus, 
de chistos vermelhos, de red-rock alterado, ou de argilas ferroginosas, depois de devidamente preparadas 
são matérias indispensáveis no liturgismo e na pragmática social da vida dos Bantos angolanos.” 
(REDINHA, 1973, p. 22) 
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vermelho, que aparece entre o preto e o branco, simboliza o sangue do nascimento, que 

também pode estar relacionado com o nascer do sol, pois é o momento do ciclo do dia 

que representa a “morte” da noite para o “nascimento” do dia. Por sua vez, o “Waji”, 

que representa o preto, simboliza o surgimento do dia, portanto o mundo dos vivos, para 

onde a muzenza está voltando. 

 Em outras palavras, o branco, o preto e o vermelho estampados na pele do 

neófito, alegoricamente reproduzem uma viagem que começa com a “morte” e o 

ingresso no mundo dos ancestrais e dos inquices, para após certo tempo de reclusão e 

rituais específicos, ter um renascimento simbólico, e, finalmente, na festa pública, 

reintegrar-se ao mundo dos vivos. Essa sequência reproduz a escuridão da noite que se 

esvanece com o amanhecer para finalmente dar lugar à luz no nascer do dia e da vida.  

A estética aqui apresentada está ligada a magia e a religião. Além de seu 

simbolismo mágico, ela também tem o sentido de prestígio, pois, ao ser iniciado, o 

adepto cresce na hierarquia do terreiro. Ele renasce em uma nova família, com um novo 

nome e acrescido do nguzu de seu inquice, pois ele “só se torna um homem completo 

depois de ter ultrapassado, e em certo sentido abolido, a humanidade “natural’ de morte 

e ressurreição, ou de segundo nascimento” (ELIADE, 2001, p. 152).  

Assim, a partir do surgimento do homem imaginário, “a mitologia e a magia 

serão complementares e estarão associadas a todas as coisas humanas, até mesmo as 

mais biológicas (morte, nascimento) ou as mais técnicas (a caça, o trabalho); elas vão 

colonizar a morte e arrancá-la do nada.” (MORIN, 1975, p. 109) 

Dessa forma, devido à crença no ciclo contínuo da existência, a morte não será o 

final da vida, mas sim uma transformação. Assim, a concepção de um universo dividido 

entre “mundo dos vivos” e “mundo dos mortos”, encontrada tanto no universo Bakongo 

quanto no candomblé angola, permite, pela continuidade entre os dois mundos, dar 

sentido à existência humana. 

  

 O espelho – o duplo 

 

Ao identificar a morte, o homem toma consciência de que ele mesmo pode “não 

ser mais”. Conforme escreve Morin: 
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A morte não só é reconhecida como fato, conforme a reconhecem os 
animais (que, além do mais, já são capazes de se “fazerem de mortos” 
para enganar o inimigo), não é somente sentida como perda, 
desaparecimento, lesão irreparável (coisas que o macaco, o elefante, o 
cão, o pássaro podem sentir), a morte também é concebida como 
transformação de um estado em outro (MORIN, 1975, p. 102). 

 

É a possibilidade de morrer que leva o homem à construção de um sistema de 

organização de vida ao qual sempre estará reconstruindo e ordenando. Ainda segundo 

Edgar Morin, entre as duas visões do homem, uma objetiva e outra subjetiva150, “há 

uma brecha, que a morte abre até a dilaceração e que é preenchida com os mitos e os 

ritos da sobrevivência, que finalmente integram a morte” (MORIN, 1975, p. 104). 

Assim, é a “brecha antropológica” (MORIN, 1975) que surge no diálogo entre a 

razão e a desrazão, que proporciona ao Homo sapiens ir do simbólico ao imaginário 

para, desta forma, descobrir, por meio da morte, o sentido da vida. Para que possamos 

compreender a magia, devemos, conforme Morin, “retomar o tema do “duplo”, que 

emergiu a propósito da morte.” (MORIN, 1975, p. 106). Por conseguinte, a existência 

do duplo “é atestada pela sombra móvel que acompanha cada pessoa, pelo 

desdobramento do ser no sonho e pelo desdobramento do reflexo na água, isto é a 

imagem (...)” (MORIN, 1975, p. 106).  

Essa concepção possibilita a construção de um mundo onde os seres e as coisas 

estão em diálogo permanente. Assim, as linguagens que representam as imagens de 

todos os tipos deste duplo proporcionam o poder de auto-organização do homem. A 

presença deste duplo é perceptível em muitos momentos dos rituais do candomblé, e um 

destes é quando o uso de espelhos é vetado às muzenzas durante os processos 

iniciáticos151. No caso das iniciações, há um cuidado especial com os espelhos que 

estiverem à disposição do neófito, pois eles são cuidadosamente cobertos para que o 

noviço não veja seu reflexo. 

                                                 
150 Morin escreve que: “... a consciência da morte que emerge no sapiens é constituída pela interação de 
uma consciência objetiva que reconhece a mortalidade e de uma consciência subjetiva que afirma senão a 
imortalidade, pelo menos uma transmortalidade.” (1975, p. 103)  
151 A proibição do uso de espelhos pelo neófito não é prerrogativa do candomblé angola, pois pude 
presenciar esta proibição em candomblés de nação queto. 
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 Há alguns anos atrás, perguntei para uma velha senhora, que “criava”152 filhos 

de santo que se iniciavam em um terreiro de angola, sobre o porquê dos espelhos 

cobertos. Ela, num sussurro, respondeu que os espelhos deveriam ficar cobertos, porque 

eles (os neófitos) poderiam não se enxergar nos reflexos ou ver “coisa pior”.  

Pude também encontrar essa relação com o duplo em MacGaffey, que escreve 

sobre o mundo dos bakongos, que é organizado a partir da divisão entre dia, “esse 

mundo”, e noite, “mundo dos mortos”. Neste caso, ele se refere a uma inversão dos 

mundos, que se traduz tanto como um movimento no espaço como no tempo.  

 

Na caída da noite é a morte quem assume o controle do seu mundo, o 
dia dorme ou “aparentemente” morre, os mesmos caminhos, as 
mesmas casas, utensílios, plantações, e instituições estão no “outro 
mundo”. Conseqüentemente, à noite, espelhos não podem ser usados 
porque eles são reservados para os ancestrais; os reflexos vistos neles 
podem não ser os de si mesmo. (MACGAFFEY, 1986, p. 48) 
[Tradução livre] 

 

Então, podemos perceber que, quando o candomblé angola cobre os espelhos, 

estão em causa a inversão dos mundos e o duplo, tendo o mesmo sentido encontrado 

entre os bakongo.  O duplo que permite o diálogo permanente entre as coisas aparece 

também na importância que se dá ao sonho, tanto no dos filhos de santo que estão se 

iniciando, quanto os sonhos que são próprios do dia a dia dos adeptos da comunidade do 

candomblé angola e talvez de outras nações. 

 

O sonho – viagem ao mundo ancestral 

 

Mãe Kayandewá, ao contar sua experiência iniciática durante a reclusão, falou:  

 

No roncó tínhamos a isaba153, a maionga154 às 4 horas da manhã, a 
decisa155 onde a gente dormia. Após beber o mijebó156, após rezar o 

                                                 
152 Mametu Ndemburu ou Mãe criadeira: é a pessoa que vai cuidar do neófito quando estiver recolhido, 
alimentando-o, ensinando-lhe a rezar e a se comportar perante a hierarquia do candomblé. 
153 Isaba, o mesmo que, em kimbundo, kisaba, que significa folha (MAIA, 1961). 
154 Maionga são os banhos lustrais antes do nascer do sol realizados durante o processo iniciático no 
candomblé angola.  
155 Decisa, o mesmo que dexisa, que em kimbundo significa esteira (MAIA, 1961).  
156 Mijebó, talvez uma corruptela de omijebó, que é um macerado de ervas, adicionado a acaçá (mingau 
de consistência firme, feito de fubá branco) dissolvido em água, que serve como primeiro alimento do dia, 
aos neófitos do candomblé angola.  
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angorossi157, depois de dormir e sonhar. Os sonhos... Era importante 
sonhar.  

 

Quando o neófito está recolhido para ser iniciado, “a vida é vivida num plano 

duplo; desenrola-se como existência humana e, ao mesmo tempo, participa de uma vida 

trans-humana, a do Cosmo ou dos deuses” (ELIADE, 2001, p. 137). Por isso, durante as 

iniciações no candomblé angola, os sonhos do neófito são importantes, e devem ser 

narrados para que o pai ou mãe de santo ou para a mãe criadeira o interpretem segundo 

a cosmovisão da nação.  

 Embora o neófito, ao estar recolhido, passe por um processo de aprendizado 

sobre as divindades, rezas, mitos etc., ele também permanece muitas horas dormindo. 

Ao dormir e sonhar acredita-se que o filho de santo entra em contato com o mundo dos 

ancestrais e dos inquices. Assim, é a existência do duplo que o aproximará cada vez 

mais da sua divindade protetora. Também é através dos sonhos que chegam notícias e 

avisos, que, bem interpretados, poderão levar o pai ou a mãe de santo a realizar uma boa 

iniciação, e isso resultará em uma futura boa vida para o iniciado. 

Cavazzi, no século XVII, já falava da importância dos sonhos para os bantos. As 

interpretações realizadas pelos nganga158 ordenavam a vida das pessoas ou do grupo. 

Também pode ser feita uma analogia, entre a experiência de sonhar na iniciação no 

candomblé angola e o que MacGaffey explana sobre o significado do sonho para os 

Bakongo:  

 

Nos sonhos a alma vê, e pode ser ativa neles, o mundo da morte, o 
qual é simplesmente o mundo do dia numa fase alternativa. Da mesma 
forma, as atividades diurnas da pessoa são supostamente 
experimentadas como sonhos pela alma. Porque eventos incomuns no 
mundo visível são causados por ações no outro (mundo), um 
sonhador, que percebe as causas pode prevenir os efeitos. Um 
adivinho pode ser necessário para interpretar o sonho, mas muitas 
pessoas interpretam seus próprios sonhos de acordo com simples 
regras cosmológicas (MACGAFFEY, 1986, p. 50) [Tradução livre]. 

 

                                                 
157 Angorossi é uma reza aos inquices.  
158  Nganga: è o sacerdote banto. Cavazzi na descrição histórica dos três reinos Congo, Matamba e 
Angola, enumera e descreve os vários tipos de nganga, sendo que cada um deles exercia uma função 
mágica específica. Entre eles estão: Nganga – Itiqui, Quitome, Ngombo, Quitomba, Mpindi, Nganga-Ia-
Muloco, Ntinu-A-Maza, Amobundu, Mulonga, Nconi, Zazi, Ngodi, Nsambi, Nganga-Mubungula, 
Naganga-Muene, Macuta E Matamba, Ngulungu- Nbazi,Mpungu, Cabonzo E Issacu, Nequita, Ndundu, 
Nganga- Ngudi A Nambua, Mpacassa, Mpombolo, Atombola (1965, p. 88-101). 
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Também no candomblé angola, sonhar durante as iniciações é estar próximo dos 

deuses, e interpretar esses sonhos significa desvendar os mistérios da vida. A relação 

entre a vida e a morte permeia todos os rituais do candomblé angola, assim como 

também se articula aos momentos do dia e da noite. Por isso, para os adeptos, a 

observação atenta dos horários torna-se muito importante para a realização positiva dos 

rituais iniciáticos. 

 

Maionga e o interdito dos horários  

 

O corpo do neófito será a moradia da divindade. Nele, serão inscritas as marcas 

de seu renascimento, portanto, deve estar pronto para acolher o inquice que depois da 

iniciação fará parte de sua existência. Durante a iniciação, quando o filho de santo está 

recolhido, antes do amanhecer, são realizadas as maionga, que são banhos preparados 

com ervas e realizados ao ar livre. 

 O filho de santo é despertado bem cedo, antes do nascer do sol, e é levado ao ar 

livre, onde lhe será ministrado esse banho, realizado com rezas específicas. Para os 

adeptos, é muito importante que esse rito seja realizado na madrugada, antes do nascer 

do sol. A observação deste horário é coisa de muita responsabilidade para aqueles que 

estão incumbidos da iniciação do filho de santo. Pois o neófito está recolhido no mundo 

dos ancestrais e dos inquices, que é a noite, o quarto fechado, o útero universal, e não 

poderá, até seu renascimento, ter contato com o dia, o mundo dos viventes. 

Somente algumas pessoas preparadas e iniciadas podem ultrapassar as fronteiras 

entre os dois mundos sem perigo de contaminar o neófito. São elas que cuidam dos 

ensinamentos, da alimentação e dos banhos do neófito durante o recolhimento. 

Da mesma maneira, após a iniciação, o neófito é prevenido de que não deverá 

estar na rua, ou ao ar livre, em determinados horários do dia e da noite. Seis da manhã, 

seis da tarde, meio dia e meia noite são horários ditos perigosos, em que o filho deve se 

resguardar, não se expor fora de um abrigo ou de casa. Esse tipo de preocupação com os 

horários do dia e da noite, que existe no candomblé angola, também pode ser 

encontrado entre grupos bantos da África Central. 



177 
 

Assim, tanto para os Bakongo quanto para os Tutchokwe159 e, ao que parece, 

para todo povo banto, os horários, tanto do dia como da noite, devem ser 

cautelosamente notados, pois alguns deles reservam momentos mágicos. Por exemplo, 

Martins, ao escrever sobre a concepção de determinados momentos do dia e da noite 

dos Tutchokwe, diz:  

 

O pôr-do-sol ou morte do sol, a lua e a noite trazem a morte a toda 
Terra. Os próprios mortais morrem quando adormecem, e se o 
Nzambi160 não mandasse o Sol despertá-los, jamais ressuscitariam. 
Todo o ser vivente morreria com o Sol, se este não fosse despertado 
pelo Nzambi (MARTINS, 1993. p. 79). 

 

Da mesma maneira, MacGaffey escreve que, para os Bakongo, seis horas da 

manhã é a morte para a noite assim como o anoitecer para o dia, porque é um horário 

em que há pouca luz, isto é, escurecido ou lusco-fusco, e tem ligação com a morte:  

 

em algumas partes do Congo era costume enterrar o morto ao 
entardecer (na caída da noite) assim eles poderiam acordar nas suas 
novas existências. Por não ser universal a transação de doze horas, a 
meia noite era considerada como “o ponto estacionário” (ndingu a 
nsi), significa ritualmente a essência da escuridão, o tempo no qual 
alguém pode sem dúvida encontrar a morte. Por essa razão, algumas 
vilas preferem enterrar seus mortos à meia noite ou no mínimo numa 
hora assim descrita. Noviços do culto de Bunzi ya Nsemuka eram 
enviados para conhecer a morte na caída da noite, enquanto seus 
parentes cantavam, “Vá e mude seu lugar, para aquele dos ancestrais 
entre a noite e o dia (meia noite);” depois os noviços eram 
considerados como se tivessem visitado a morte e como se eles 
mesmos tivessem morrido (MACGAFFEY, 1986, p.48) [Tradução 
livre]. 

 

A preocupação com os horários no candomblé angola também está relacionada 

com a vida e a morte, e com a presença de maus espíritos. Vale notar que mesmo 

havendo ressignificações no candomblé angola quanto aos horários que são perigosos 

para os neófitos, encontramos também nos povos bantos os mesmos horários 

respeitados nas iniciações e embasados por uma cosmovisão que tem muito a ver com a 

que encontramos no candomblé angola de São Paulo. 

                                                 
159 Segundo João Vicente Martins, os Tutchokwe “habitam o Nordeste de Angola, mais especialmente o 
Nordeste da Lunda, ou seja, a região compreendida pelos conselhos de Cambulo, Chittato e 
Camissombo”, onde o autor era funcionário da Companhia de Diamantes de Angola, “de abril de 1943 a 
março de 1949 e de setembro de 1954 a outubro de 1959.”(1993, p.31) 
160 Nzambi ou Zâmbi é o Deus supremo para os bantos, assim como para os cultos por eles influenciados, 
como o candomblé de nação angola e também a umbanda. 
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Quizila ou Quijila (kijila) 

 

Uma regra muito comum no candomblé angola, que também pode ser observada 

na bibliografia sobre a África banta, são as proibições. Essas proibições aparecem no 

Brasil, tanto no candomblé angola com o nome de quizila, quanto no candomblé queto, 

no qual são conhecidas por “ewó”.  

Manuel Querino escreveu sobre a quizila que existia nos candomblés baianos do 

começo do século XX, citando inclusive algumas delas:  

 

(quizila) É a antipatia supersticiosa que os africanos nutrem por certos 
alimentos e determinadas ações. De acordo com as prescrições do 
ritual, as mulheres ainda observam o seguinte: umas podem comer 
abóbora, taioba, peixe de pele, e outras não; a ninguém é permitido 
passar com uma vela acesa, lanterna, candeeiro ou coisa igual, por trás 
delas; não ingerem restos de comida; não bebem álcool; não vestem 
roupas que não lhes pertençam; não acompanham cortejo fúnebre; não 
visitam doentes; não podem ir a festejos sem prévio convite; não 
podem ser acordadas violentamente, nem acodem a chamamento sem 
saber de quem. (QUERINO, 1988, p. 49) 

 

Essas proibições aparecem com o nome de “quijila” entre os povos bantos da 

África central. No século XVII, Cavazzi escreveu que, entre os Jagas, havia um sistema 

de regras que se chamava “quijila”. Temba-Ndumba,161 quando se tornou rainha dos 

Jagas, decidiu ressuscitar os antigos costumes. Entre eles, havia diversos tipos de 

proibições, que em quibundo eram conhecidas como “as leis da quijila”.  

Cavazzi narra: 

 

As leis de Temba-Ndumba tomaram este nome (quijila) por serem 
quase todas proibitivas. As leis de Temba-Ndumba dividem-se em 
domésticas, religiosas e civis. 
As domésticas, (...) Prescrevem a observância de algumas tradições 
dos antepassados, como a abstinência de carne de porco, de elefante, 
de serpente e de outros animais... Prescrevem também que nas 
viagens, ou quando saem para a guerra, ao comerem, ao dormirem ou 
a começarem qualquer ação, sejam cumpridas certas cerimônias...  
As leis religiosas têm por objetivo algumas prescrições que, de um 
momento para outro, são inventadas pelos feiticeiros... Tratam da vida 
privada, das contendas, das doenças, dos perigos de morte e de outros 
assuntos semelhantes (...) 

                                                 
161 Segundo Nei Lopes: “Temba – Ndumba, a grande mãe dos jagas, resolveu restaurar, entre seu povo, as 
leis estabelecidas pelos seus antepassados. Para assegurar o sucesso na guerra ela impôs a quijila – um 
conjunto de leis que estabelecia tabus, como o de comer carne de porco, de elefante e de serpente. 
Pelas leis quijila, os jagas eram obrigados também a manter vários preceitos de caráter guerreiro e 
religioso (2005, p. 47). 
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As leis civis foram ditadas pessoalmente por Temba-Ndumba e os 
adeptos da seita cumprem-nas com o máximo escrúpulo  (CAVAZZI, 
1965, p.179-180). 

 

Da mesma maneira, também o etnólogo José Redinha, no século XX, se refere à 

“quijila”, definindo-a como  

 

uma proibição de tipo religioso (espécie de tabu) como afirmam 
alguns gramáticos bantos, encontramos relacionadas à religião 
angolana crenças estranhas como, por exemplo, a interdição de alguns 
antigos chefes congueses, inclusive os de Cabinda, não poderem ver o 
mar sem risco de cegueira. (REDINHA, 1974, p. 371)  

 

Os tabus a serem respeitados pelos adeptos da nação angola, chamados de 

quizila, ainda hoje fazem parte dos terreiros. São proibições que estão vinculadas a 

diversos setores da vida do adepto, tais como: proibições alimentares, de uso de 

algumas cores e de comportamento, entre outras, as quais podem ser adquiridas devido 

às iniciações ou a vinculação ao terreiro ao qual o filho de santo frequenta, ou podem 

estar relacionados à vida pessoal e à atração de sorte.  

Esses elementos atravessaram o Atlântico com os bantos, e hoje fazem parte do 

candomblé no Brasil. Mesmo processo se deu com os inquices, para os quais converge a 

veneração no candomblé angola, como veremos a seguir.  

 

Inquice – Brasil, Nkisi162 – África 

 

O principal culto do candomblé angola é orientado para os inquices. Os inquices, 

por serem associados aos orixás do candomblé queto, têm sido uma das grandes 

preocupações de parte dos pais e mães de santo da nação angola em São Paulo. 

Diferenciá-los, de maneira que possam ser dissociados dos orixás, é uma tarefa 

complicada, uma vez que as fronteiras não podem ser facilmente delimitadas e a 

similaridade entre os cultos são maiores do que as possibilidades de separá-los. 

Essa dificuldade pode ser facilmente percebida em entrevistas, em que os 

adeptos mais ou menos politizados e informados sobre as recuperações africanas da 

nação trocam o nome dos inquices pelos dos orixás. Para ilustrar essa questão, 

                                                 
162 Encontramos o termo Min’kisi mya Nsi , Mkisi-Nsi, e Minkisi tendo significados mas com diferentes 
grafias.O termo Minkisi é o plural de Nkisi. No Brasil as divindades do candomblé angola são nomeadas 
pelo termo Inquice. Encontrei o termo, também com a grafia N’kisi. 
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proponho-me a fazer um breve relato sobre um fato curioso que aconteceu por ocasião 

de uma festa dos ogãs em 1997, no tradicional terreiro Ile Axé Opô Afonjá, de nação 

queto, em Salvador, que nos leva a refletir sobre a questão do sincretismo entre inquice 

e orixá.  

Neste evento, houve um congresso, no qual foram discutidas várias questões 

relacionadas às religiões afro-brasileiras. Depois de terem sido realizadas as mesas 

redondas e efetuadas as discussões pertinentes ao candomblé, houve uma festa dentro 

do salão do terreiro, com toques de atabaques e cantigas de candomblé. 

  Os ogãs se puseram a percutir os tambores, homenageando os orixás, um de 

cada vez. Um grupo de mulheres, jovens em sua maioria, dispusera-se a cantar, 

formando um entusiasmado coral em louvor aos orixás. Quando começaram a cantar 

para Iansã, uma senhora que estava entre os presentes, que fazia parte de um antigo 

candomblé angola de Salvador, entrou em transe, manifestado por Matamba, que é o 

inquice sincretizado com o orixá Iansã. Imediatamente, os ogãs abandonaram as 

varinhas que são usadas para percutir os tambores na nação queto, mudaram os toques 

para os da nação angola, e passaram a cantar para Matamba.  

A senhora que entrou em transe foi devidamente ornada com panos, e o inquice 

Matamba dançou ao som dos atabaques até se satisfazer, retirando-se a seguir. É 

interessante notar que, mesmo que os atabaques e as músicas tenham mudado da nação 

queto para a nação angola, o inquice Matamba “chegou” a partir de toques para Iansã, 

percutidos e cantados na nação queto. Deste modo, sem rodeios, Matamba “chegou” a 

Terra como se não existissem diferenças entre ela e Iansã. 

 Certamente, os bantos trouxeram os inquices da África para o Brasil, e mesmo 

que tenham ficado muito próximos dos orixás, para não dizer que para alguns adeptos 

sejam a mesma coisa, ainda de alguma maneira se diferenciam dos orixás iorubanos. 

Hall escreve que quando se trata de diáspora, em toda parte há hibridismo e différance 

(Hall, 2003, p. 33). O conceito derridiano de différance implica que possamos entender 

a diferença sem fronteiras fixas, isto é, existe “uma articulação binária que são “places 

de passage, e significados posicionais e relacionais, sempre em deslize ao longo de um 

espectro sem começo nem fim” (Hall, 2003, p. 33). 
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Desta forma, o “fazer sentido na tradução”, como propõe Hall, é o que interessa 

ser captado, pois ao mesmo tempo em que há uma procura pelo lugar onde a nação 

angola estava anteriormente, isto é, a África, também sabemos que existiu algo no meio, 

tornando-a brasileira.  

Entretanto, a herança africana oferece recursos de organização para a nação 

angola. Mesmo que seus elementos tenham sido transformados pelo processo de 

tradução cultural, a “África” é o “significante”, pois ela foi negada para a nação angola 

quando esta nação foi considerada como cópia dos candomblés queto.  

Ao encontrarmos em diversas pesquisas e etnografias da África Central 

“Min’kisi mya Nsi”163, ou “Mkisi-Nsi”, mesmo quando são chamados de “ídolos”,164 

podemos construir um elo entre o candomblé angola e as antigas religiões dos bantos. 

Dentre estes etnógrafos, José Redinha escreveu sobre diversos assuntos relacionados à 

cultura banta, dentre eles, o “Nkisi”, encontrado em cultos de povos de Angola: “Em 

Cabinda desfruta de grande veneração um padroeiro benfazejo de nome Nkisi-Nsi, 

atribuído de poderes de fertilidade e fecundidade. Zela pelas produções do solo, da caça 

e da pesca” (REDINHA, 1974, p. 371; 1973, p. 28). 

Também Cavazzi registrou a existência, nas crenças dos bantos, de diversos 

“ídolos”, e que cada província tinha os seus próprios. Curiosamente, descreveu um 

assentamento desses “ídolos” em terras dos Jagas: 

 

Têm eles... uma cabaça muito grande, chamada iaco... Ao redor dela 
colocam miudezas..., e dentro põe-lhe ossos, pés e rabos de cabras, de 
galinhas e cães sacrificados, misturado com azeite e outros 
ingredientes e especialmente com sumo de figo do inferno (fruto da 
datura stramonium). Distribuem tudo isso aos doentes como tempero 
de sua comida (CAVAZZI, 1965, p. 211). 

 

Estes “altares” descritos acima têm muito a ver com os “assentamentos” dos 

inquices encontrados no candomblé angola de São Paulo, considerando-se, logicamente, 

as devidas transformações e adaptações que sofreram no Brasil, em São Paulo e na 

                                                 
163 Minkisi é o plural de Nkisi. 
164 Cavazzi escreveu sobre a importância dos “ídolos” para as populações bantas do século XVII: “ À 
beira dos caminhos mais freqüentados, há postes, paus, altares ou pedras ali colocados para veneração de 
um ídolo e nenhum dos idólatras se atreveria a passar sem oferecer uma pequena pedra, um fio de erva, 
uma folha ou outro objeto semelhante para seguir feliz o seu caminho, deixando ali todo o seu cansaço” 
(CAVAZZI, 1965, p. 120). 
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modernidade. Essa descrição vale ser notada, pois a maioria das descrições de inquice 

na África se refere a amuletos pessoais que parecem muito distantes dos assentamentos 

dos inquices encontrados atualmente em São Paulo. 

Entre essas representações diferenciadas de “Nkisi”, podem ser  encontrados na 

África Central uma espécie de inquice, que são os “fetiches de pregos”, também 

conhecidos por nkondi, como escreve MacGaffey: 

 

Entendendo os princípios sobre os quais os minkisi são geralmente 
compostos, nós estamos equipados para considerar o mais espetacular 
e ao mesmo tempo o mais diferente tipo de nkondi do Congo, que são 
figuras de madeira cheias de pregos e outros equipamentos espetados, 
agora catalogados em museus como “fetiches de prego”. O nome 
significa caçador (de Konda, caçar sozinho e a noite, mais do que 
caçar em grupo), e a principal função de nkondi é perseguir 
malfeitores. (MACGAFFEY, 2000, p. 97) [Tradução livre] 

 

 Entretanto, nem todos inquices são representados por  figuras de madeira 

incrustadas de pregos e lâminas. Segundo MacGaffey:  

 
Pregar é apenas um meio pelo qual um nkisi pode ser despertado; 
alguns exemplos de nkondi foram feitos em panelas de barro, nas 
quais, obviamente, não poderiam ser colocados pregos (pregados). 
Embora Mungundu seja um Nkondi, e em exemplos bem conhecidos e 
documentados (Nkondi), fosse uma figura de madeira com pregos, um 
nkisi deste nome tem como base não uma figura de madeira, mas uma 
garrafa de vinho. 
Em uma série de exemplos, o aparato material para o ritual incluía 
tanto um pote e uma ou mais figuras, porém alguns textos especificam 
que não havia tki (estátua), em outros o autores podem simplesmente 
ter esquecido de mencionar o pote ou a figura. Babutidi diz 
simplesmente que nkondi é um pote ou uma cabaça, em que há a 
semente de uma fruta nsafu (...) (MACGAFFEY, 2000, p. 100) 
[Tradução livre]. 

 

O que me parece importante reter é que mesmo que houvesse diversas maneiras 

de elaborar um inquice, havia, dentre elas, os inquices feitos em cabaças e potes, que 

tinham a função de capturar tanto uma centelha divina como a de um espírito, o que, 

para os bakongos, lhes conferia vida própria. Essa observação é importante, porque os 

inquices no candomblé são assentados em tigelas ou sopeiras, e talvez, como defendia 

mãe Kayandewá, em cabaças e não em louças; interessaria elucidar se já foi dessa 

maneira ou se houve uma mudança neste sentido. 
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Dessa forma, encontrei alguns inquices entre os povos centro-africanos que são 

conhecidos no Brasil. Entretanto, a elaboração dos assentamentos, assim como a relação 

dos inquices com as comunidades africanas onde eles foram encontrados, tem muitas 

diferenças com os inquices da religião brasileira. No Brasil, os inquices ficaram muito 

parecidos com os orixás dos sudaneses devido a similaridades que existiam entre as 

características de ambos. Os processos de hibridação que sofreram as religiões dos 

negros centro-africanos transportados para o Brasil, com a diáspora, transformaram os 

inquices, na medida em que os fundiram com elementos de outras tradições religiosas. 

É certo que eles existiam e ainda existem na África central, e foram algumas de 

suas características que são similares às dos orixás que permitiram sua sobrevivência no 

candomblé angola. Na bibliografia consultada, pude constatar essa relação de 

similaridade. Entretanto, percebo que esta é uma pesquisa que deve ser ampliada. Por 

não ser o cerne desta tese a relação entre os inquices afro-brasileiros e os inquices 

africanos, apenas trago para esse capítulo alguns apontamentos, que têm o intuito de 

chamar a atenção para a existência de traços africanos na nação angola. 

Também, Nei Lopes registra a existência de muitos inquices no Congo, sendo 

que alguns deles são conhecidos no Brasil, como é o caso de Inkossi. 

 

Inkossi165, Nkosi 

 

Segundo Lopes, Inkossi é considerado o principal inquice entre todos, e é 

representado sob a forma de um casal. O macho mora em uma estatueta em forma 

humana, e a fêmea, em um saco contendo vários ingredientes.  “Inkôssi infunde medo e 

protege contra o roubo de bens e almas por meio da feitiçaria.” (LOPES, 2005, p. 53) 

Entretanto, Nkossi (Inkossi) também é apontado no trabalho de MacGaffey 

(2000) como um inquice associado a violência, pois ele pode destruir uma vila em curto 

espaço de tempo. Seu nome, segundo MacGaffey, deriva da palavra kosa, que significa 

“esmagar”, e tem força para matar pessoas rapidamente. Em outro texto citado por 

MacGaffey: “nkosi parece ser cognato do termo do sudeste Bantu nkosi, que significa 

“senhor”. “Nkosi é um nkisi ao qual eles têm extremo respeito, quase como Deus” 

(MACGAFFEY, 2000, p. 100). 

                                                 
165 Encontramos o termo também com a grafia Inkôssi. (LOPES. 2005). 
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Essas são algumas das características desse inquice que podem ter facilitado o 

sincretismo com o orixá Ogum. Ogum, na mitologia166, é apresentado como um 

guerreiro violento que se enfurece com facilidade, julga os ladrões, e destroi cidades 

inteiras devido a sua impaciência e agressividade, da mesma forma que Nkosi. 

Neste caso, percebemos que houve certa fusão entre o inquice e o orixá, devido a 

características semelhantes ente ambos. No entanto, a afirmação de Inkosi como um 

inquice e não como orixá, por adeptos da nação angola paulista, faz parte das 

“resistências a aceitar estas e outras formas de hibridação porque geram insegurança nas 

culturas e conspiram contra sua auto-estima etnocêntrica” (CANCLINI, 2008, p. 

XXXIII), como nos explica Canclini. 

 Outro inquice conhecido no Brasil e encontrado nas etnografias centro-africanas 

é Angorô, que é associado à serpente e ao arco-íris. 

 

 Angorô – Hongolo – Kongolo 

 

No Brasil, o inquice Angorô167 é aquele que traz a chuva fertilizadora e o que faz 

a conexão entre o céu e a terra, tanto por meio da chuva quanto do arco-íris. Angorô 

pode, com sua força, recuperar e renovar energias positivas, propiciando boas colheitas, 

seja de frutos da terra ou do trabalho de um modo geral.  

Por meio do arco-íris, ele faz a ligação entre o céu e a terra, simbolizando o 

renascimento. Isto significa que Angorô, segundo a crença dos adeptos, desempenha a 

função de conectar o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Essa conexão pode 

exprimir não só morte física e renascimento, mas também a morte de um processo de 

vida que levará ao nascimento de um novo momento, melhor que o anterior. Suas 

contas, normalmente, são amarelas com riscos pretos.  

  O culto da serpente é muito frequente em diversas culturas africanas. Estermann 

escreve que: “Da Libéria ao Benzuella, ou até mais longe, a serpente é o deus principal. 

É a ela que se dirigem para fazer cessar a seca, as doenças, ou quaisquer outras 

fatalidades.” (ESTERMANN, 1983, vol. I, p. 162). 

                                                 
166 Sobre mitos e arquétipos dos orixás, ver: VERGER, Pierre Fatumbi. Orixás. Edições Corrupio, 1981. 
PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo, Companhia das Letras, 2001. 
167 O Inquice Angorô é sincretizado com o orixá Oxumaré, e ambos são relacionados à cobra e ao arco-
íris. 
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A serpente, representada por uma linha sem começo nem fim a movimentar-se 

entre os mundos dos vivos e dos mortos, trocando de pele de tempos em tempos, é a 

representação de todas as metamorfoses. O simbolismo da serpente está ligado à ideia 

de vida, mas uma vida que na sua complexidade está ligada com a morte. 

Em sua aparição na Terra, surge de uma fenda, de um buraco escuro, um 

submundo, para vir sorrateira e rápida, para a luz, permitindo a visibilidade de seu corpo 

escorregadio.  Neste caso,a serpente é uma representação fálica, masculina. Contudo, 

pode fazer-se feminina quando “enrosca-se, beija, abraça, sufoca, engole, digere e 

dorme. Essa serpente fêmea é a invisível serpente-princípio que mora nas profundas 

camadas da consciência e nas profundas camadas da terra.” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT. 1982, p. 815). Angorô, no candomblé, é macho e fêmea, liga o céu a 

terra e se movimenta na terra assim como na água. 

Em São Paulo, observei que, em alguns assentamentos de Angorô, há um 

pequeno poço de água, indicando sua natureza aquática. Por isso, Angorô está 

relacionado à fertilidade, ao mesmo tempo em que, por imergir e emergir da água, seu 

simbolismo se refere tanto à morte quanto ao renascimento. Ao mesmo tempo, os 

assentamentos, que são elaborados em argila, são encimados por uma escultura de ferro 

denominada ferramenta. Nesta ferramenta, há duas cobras sinuosas ou uma cobra de 

duas cabeças, que se elevam em direção ao alto, demonstrando movimento e união entre 

a terra e o céu.  

Na África, o trabalho de MacGaffey (1986) apresenta o “N’kisi Mbumba 

Lwango”, que era a serpente do arco-íris, “o qual era representado por uma estatueta de 

duas cabeças (o alto e o baixo do arco-íris). Foi dito que ele surgiu da água, subindo 

numa árvore e se lançando através do céu, na sua forma de serpente arco-íris” 

(MACGAFFEY, 1986, p. 79-80) [Tradução livre]. Já entre os povos do Nordeste de 

Angola, segundo Martins,  

 

o arco-íris é obra de uma espécie de sáurio, a quem chamam Kasulo, 
ngenda ou Kongolo (Holaspis guntheri) que, no lombo, tem riscas 
longitudinais pretas sobre fundo branco-amarelado e azul, lembrando 
os traços paralelos daquele fenômeno atmosférico. 
Assim, o arco-íris é, para estes povos, nada mais nada menos do que o 
hálito expelido por este sáurio, quando está farto de chuva e deseja 
que ela termine.  
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Com tal poder, os caçadores e feiticeiros procuram-no com avidez 
para o meter, juntamente com outros remédios mágicos, na sua uta 
(arma), associado à carga que atingirá qualquer vivente a quem for 
apontada. 
Dão também o nome de Kongolo à cobra-arco-íris (Bothroplitholmus 
lineatus). (MARTINS, 1993, p. 76). 

 

 Angorô parece ser uma herança tanto do culto do n’kisi Mbumba Lwango 

quanto do culto a Kongolo. As cores deste sáurio lembram as cores das contas dos 

colares representantes deste inquice no candomblé angola de São Paulo, que são usados 

pelos seus adeptos. O culto às serpentes não é prerrogativa das nações angola e queto. 

Ele também existe na nação jeje com o nome de Dan, que é também uma grande 

divindade do Benim e da Costa dos escravos.  

Da mesma maneira que encontramos o culto às serpentes entre os centro-africanos, 

também encontramos, desde os escritos de Cavazzi até os etnógrafos mais recentes, o 

culto às diversas manifestações do clima, e dentre eles, o do raio e do trovão.  

 

Zazi168 – TARÍ-IA-ZAZI 

 

No Brasil, o inquice identificado com o trovão e o raio chama-se Zazi. Conforme 

Eliade, o mundo, como obra divina, não é um Caos, mas um Cosmo. Para o homem 

religioso, o sobrenatural está indissoluvelmente ligado ao natural. 

 

a natureza sempre exprime algo que a transcende (...) uma pedra 
sagrada é venerada porque é sagrada e não porque é pedra; é a 
sacralidade manifestada pelo modo de ser da pedra que revela sua 
verdadeira essência. É por essa razão que não se pode falar de 
“naturalismo” ou de “religião natural”, no sentido atribuído a estas 
palavras no século XXI; pois é a “sobrenatura” que se deixa 
manifestar ao homem religioso por meio dos aspectos “naturais” do 
mundo. (ELIADE, 2001, p. 100) 

 

Nesse sentido, os deuses se revelam na própria estrutura do Mundo, e estão 

manifestos nos fenômenos meteorológicos. Assim, da mesma maneira que encontramos 

Zazi no candomblé angola como inquice do raio e de trovão, encontramos as pedras de 

raio, tarí-ia-Zazi, e Zazi, o “cachorro trovão”, em religiões de povos bantos na África. 

No século XVII, Cavazzi, ao escrever sobre a província de Chela, situada no 

Congo, registrou:  

                                                 
168 Encontrei duas grafias para o inquice no Brasil, que são: Zazi e Nzazi 
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Há nesta província umas pedras semitransparentes, semelhantes ao 
cristal impuro, formadas pela natureza em figuras curiosas. Os 
naturais chamam-lhes tarí-ia-Zazi, isto é, "pedras do trovão", por 
julgarem que caem na Terra quando troveja, e como não podem 
compreender a arte dos vidros da Europa, chamam também a estas 
pedras do trovão. (CAVAZZI, 1965, p. 25) 

 

Da mesma forma, MacGaffey escreve: 

 

Zazi também chamado (...) “cachorro trovão” (Bittremieux, 1936; 
Deheusch 1972), é conhecido em Mayombe como um espírito 
superior da natureza N’kisi–nsi, e controla os relâmpagos, 
tempestades e todo tipo de objetos incomuns. Dizem que Mpulo bunsi 
vive no oceano e que viaja através das épocas de chuva, depositando 
espíritos menores (simbi n’kisi) em piscinas e valas que ele criou. 
(MACGAFFEY, 1986, p. 79) [tradução livre] 

 

Na complexidade do campo religioso Congo/Angola, as manifestações da 

natureza mereciam certos rituais. Desta forma, ao encontrarmos tarí-ia-Zazi e os cultos 

ao “N’kisi-nsi do raio e do trovão”, percebemos que, mesmo com a ressignificação dos 

inquices no Brasil, eles têm uma origem centro-africana entre os povos bantos. Zazi, o 

“cachorro trovão” no Brasil vai ser sincretizado com Xangô orixá dos raios e do trovão. 

Transforma-se em rei, e a construção de sua figura é embasada pelos mitos sudaneses. 

 Entre os elementos culturais percebidos nas etnografias da Àfrica central 

comparados com elementos e concepções presentes no candomblé angola, percebi que  

o culto aos gêmeos presente em grupos bantos pode estar relacionado ao inquice Vunji 

da nação angola.  

 

Vunji – as crianças sagradas 

 

O entendimento sobre os gêmeos na cultura banta pode trazer a compreensão 

sobre o inquice Vunji, que são crianças gêmeas, que fazem parte do panteão do 

candomblé angola. 

É bastante conhecida a grande incidência de gêmeos na África. Nascimentos 

duplos ocorrem mais frequentemente na África do que, por exemplo, na Europa. Entre 



188 
 

os bantos, esse índice é ainda maior, como atesta MacGaffey, “de aproximadamente 

vinte por mil” 169 (MACGAFFEY, 1986, p. 86). 

Entre os bakongo, conforme MacGaffey, as crianças nascidas de partos anormais 

ou nascidas com anomalias são chamadas de bakisi, baana ba n’kisi, ou baana ba 

nlongo, isto é, “crianças sagradas”, e ainda segundo esse autor, as mais importantes 

delas são os gêmeos (nsimba) e os albinos (ndundu).  

 
Gêmeos são vistos como uma aflição em dois sentidos; literalmente, 
porque são um grande peso para suas mães para cuidá-los e tentar 
mantê-los vivos, e misticamente, esses irmão gêmeos, como bisimbi, 
usam seus poderes sobrenaturais (kindoki “magia”) para enfeitiçar 
qualquer um que causem seus descontentamentos. O principal 
propósito dos ritos deste culto é conservar estas crianças e outros 
bissimbi conectados com suas alegrias. (MACGAFFEY, 1986, p. 85) 
[Tradução livre] 

 

Os gêmeos exprimem uma intervenção do além e a dualidade, representando 

assim o estado de ambivalência do universo mítico. São vistos como seres mágicos, do 

mesmo modo que um jogo de espelhos é o duplo manifestado. A força que eles 

carregam, conforme interpretados pelos bakongo, pode ser tanto perigosa quanto 

protetora. São, por isso, temidos e venerados. Por isso,seus pais se iniciam no culto de 

Bunzi (Umoni), Funza, Lemba170 ou outro qualquer que esteja ligado à fertilidade 

(MACGAFFEY, 1986). 

Também Cavazzi relatou que o nascimento de gêmeos requeria cerimônias 

especiais.  Elas são descritas pelo autor em dois casos particulares: um, se o nascimento 

do primeiro dos gêmeos for com intervalo de tempo considerável em relação ao 

nascimento do segundo; outro se for um nascimento considerado normal e as crianças 

não possuírem nenhuma anomalia: 

 

                                                 
169 Conforme MacGaffey, “O índice de gêmeos monozigóticos é aproximadamente 3.5 nascimento de 
gêmeos por mil maternidades entre todas as raças, e a tendência não é hereditária. Por outro lado, a taxa 
de gêmeos dizigóticos varia muito: isto é aproximadamente oito por mil entre brancos e 16 por mil entre 
negros. Entre os falantes de banto o índice é ainda mais alto, aproximadamente 20 por mil. Uma 
informação sobre nascimento de gêmeos em Kinshasa, cuja população hoje talvez seja 50 por cento do 
Congo, mostra nascimento monozigóticos como três por mil e nascimento dizigóticos com dezenove por 
mil (...)” (MACGAFFEY, 1986, p. 86) [Tradução livre]. 
170 Conforme Arthur Ramos, “LEMBA é um deus inferior ou espírito que, em Angola, preside aos 
mistérios da geração, gestação, nascimento e infância” (RAMOS, 1961, p. 349). No Brasil, Lemba é um 
inquice equivalente ao Oxalá da nação queto. 
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Quando de um único parto nascem gêmeos, mas com considerável 
intervalo de tempo entre um e outro (...) (os feiticeiros) chegam 
curiosamente cobertos de ramos e folhas de miosequia, cantam umas 
nénias relativas à função, depois fazem uma dança com gesto (...) e 
demonstração de força, aludindo às qualidades que desejam àquelas 
crianças. Depois da dança, os dois feiticeiros chefes do grupo, 
levantando nos braços os dois gêmeos, impõem-lhes respectivamente 
o próprio nome, chamando o primeiro Nzima, ou "gato-de-algália", e 
ao segundo Nsussi, ou "gato selvagem". (...) os feiticeiros cingindo 
uma palmeira qualquer com galhos da miosequia, expressamente 
mandam que ninguém se atreva a beber do vinho que sai dela, 
ameaçando, em caso contrário, que os dois gêmeos, já soltos do 
malefício, recairão nele sem remédio algum. 
Mas, se os dois gêmeos como acontece normalmente, nasceram sem 
grande intervalo de tempo e sem manchas ou defeitos, os feiticeiros 
mostram-se mais interessados com sua felicidade. Neste caso, porém, 
o chefe da dita dança será o ngudi-a-mbaza. Ele é que celebra as 
funções, amarrando os dois gêmeos perto de uma fogueira donde não 
os retirará antes que os pais os resgatem com um avultado presente. 
Então... Prediz que os gêmeos terão todas as felicidades imagináveis 
(...) (CAVAZZI, 1965, p. 121) 
 

  No candomblé angola, os gêmeos representados por Vunji são também crianças 

sagradas, mas pertencentes ao mundo dos inquices e dos ancestrais. São diferentes dos 

gêmeos citados acima, pois não fazem parte do mundo dos vivos, por isso, não causam 

doenças na linhagem familiar, como acreditavam os bakongo. 

Mesmo assim, continuam sendo muito mimadas quando se manifestam nos 

terreiros. Gostam muito de comidas doces, têm suas vontades satisfeitas, e todos 

procuram mantê-las felizes. Essas manifestações são comuns nos processos iniciáticos, 

nos quais elas estão presentes em grande parte do tempo, amenizando o desconforto da 

clausura e trazendo alegria, com suas brincadeiras e desejos infantis.  

Todo ano, no dia de São Cosme e Damião, os santos católicos gêmeos, são 

realizadas festas às crianças na maioria dos terreiros. Vunji vem neste dia confraternizar 

com os adeptos e simpatizantes, e recebem muita oferenda de doces, refrigerantes e 

brinquedos. São muito estimados, e quando manifestados, são identificados por nomes 

que lembram os inquices dos filhos de santo, tais como: Espadinha de prata, Lancinha, 

Lírio, Machadinho de Zazi, Flechinha, entre outros.  

Este tipo de manifestação também acontece nos terreiros queto, onde recebe o 

nome de Ibeji. Tanto Vunji quanto Ibeje são festejados no dia de São Cosme e Damião, 

evidenciando mais uma vez a apropriação do candomblé de elementos de diversas 

religiões. 
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  As crianças são preocupação constante, uma vez que delas dependem a 

continuidade do grupo. Outra maneira em que no candomblé aparece a apreensão com 

problemas referentes às crianças é a presença de “abiku”, que são “crianças nascidas 

para morrer”. 

 

Crianças nascidas para morrer 

 

 Se há uma sucessão de nascimentos e mortes de filhos de mesmos pais, para os 

adeptos do candomblé, não é somente um caso de problemas biológicos, mas um sinal 

portador de significação religiosa.  

 No candomblé angola, assim como na nação queto, essas crianças são 

comumente chamadas de “abiku”. Este é um termo de origem ioruba que designa as 

crianças “nascidas para morrer”. Aos pais que têm esse tipo de problema, são realizados 

certos rituais para que possam reter a criança no mundo dos vivos, pois acredita-se que 

o mesmo filho é gerado e morre continuamente, interrompendo as gestações ou após os 

nascimentos.  

 É curioso saber que também os bantos tinham uma maneira peculiar de se 

relacionar com os recém-nascidos, talvez pelo alto número de mortalidade infantil. 

Entre os bakongos, as crianças eram vistas como visitantes, pois podiam ou não voltar de onde 

vieram, por isso, demoravam a lhes dar um nome. 

 Cavazzi escreveu que entre os bantos, desde o nascimento até quando as crianças 

começam a andar, 

 
as mães dão-lhes um nome, que mudam três vezes. Primeiro no quinto 
dia depois do nascimento, a mãe levanta ao alto a criança, põe-lhe na 
boca não sei que comida já mastigada por ela e chama o filho com um 
nome, como, por exemplo, sanji, que quer dizer "galinha, ou "danji" 
que quer dizer "raiz", segundo a coisa mastigada é carne de galinha ou 
qualquer raiz. Depois levando o filho para fora de casa, de novo o 
levanta ao alto, pronunciando palavras e lançando gritos, para que se 
multiplique o seu vigor e os anos de vida. Por fim, apertando a si a 
criança, vai mostrá-la a todos os vizinhos para que lhe façam festa. Os 
pais então convidam todos a comer, folgando e fazendo avultadas 
despesas para corresponderem aos parabéns que lhes desejam. 
Os do Congo fazem festa semelhante quando nascem às crianças os 
primeiros dentes. 
O segundo nome que as mães põem nos filhos é tirado das feições da 
cara, como se fossem um indício da índole futura. (...) As mães, 
baseadas só na fisionomia exterior, dão aos filhos o nome de Leão, 
Tigre, Jacaré, Sapo, Cão e outros semelhantes. 



191 
 

O terceiro nome não é próprio de todos, mas só dos jagas. 
(CAVAZZI, 1965, p. 122) 

 

Uma outra maneira de tentar reter uma criança no mundo dos vivos  é registrada 

por Lopes. Entre os ambundus, a criança é entregue ao culto de Vunji, a fim de protegê-

la do risco de morte e conservar sua saúde (LOPES, 2005). Da mesma maneira os 

bakongo a fim de evitar as seguidas perdas de filhos de um casal, realizam cerimônias 

especiais para retê-lo no mundo dos vivos. MacGaffey registrou que, quando o primeiro 

filho de um casal bakongo morre, 

 

cerimônias são realizadas para “desencorajá-lo de “retornar”: um caixão 
especial chamado m’vaka é construído com aberturas (mpwasika), e o 
corpo é vestido com roupas velhas ou com novas que são 
deliberadamente rasgadas. A idéia é que, se é dado à criança um funeral 
honorável ele pode fantasiar sobre o evento, o qual resultará que seus 
pais vão ter uma série de crianças mortas, cada criança sendo a 
encarnação do “mesmo” espírito. Folhas são colocadas acima e abaixo 
do corpo, no caixão, em conjuntos de três espécies, cada conjunto 
consistindo de dois sobrepostos de lemba-lemba (Brillantaisia alata) 
estabelecidas em todo o corpo, dois pequenos ramos de folhas amargas 
de malulu estabelecidas entre eles sobre o longo eixo, no centro um 
pouco de um amassado de folhas da videira amarga mambuzu. Giz é 
também colocado no caixão (MACGAFFEY, 1986, p. 54) [Tradução 
livre]. 

 

Neste caso, as cerimônias realizadas para reter a criança no mundo dos viventes 

parecem estar relacionadas com as crianças “abiku”, que no Brasil também precisam, 

segundo os adeptos, de certas cerimônias para que permaneçam com os pais. Se 

comprovado que uma criança é um abiku, no candomblé são realizadas certas oferendas, 

banhos e prescristos certas proibições (quizila) para retê-la entre os viventes. 

É interessante notar que no candomblé angola e talvez em outras nações, o ato 

de rasgar as roupas também é realizado em diversos ebós171. Isso é efetuado para as 

pessoas que precisam retirar algo de ruim de suas vidas e ter um novo recomeço, 

simbolizando que a vida passada é jogada fora para se receber uma nova, após os 

tratamentos necessários.  

Percebemos que os elementos religiosos das culturas centro-africanas e os do 

candomblé angola de São Paulo não estão relacionados em uma linha direta, quer dizer, 

não existe uma linha ininterrupta que liga os dois lados do Atlântico. São correlações 

                                                 
171 Oferenda acompanhada de rezas para livrar uma pessoa de malefícios. 
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que se efetuam obliquamente, pois o candomblé é resultado de ressignificações, e os 

elementos encontrados durante essa longa jornada tornaram parecidas ambas as 

tradições, mas não iguais. 

Isso também pode ser atestado em relação à popular festa brasileira de Iemanjá e 

à festa da Quianda, também muito popular, porém em Luanda. 

 

Quianda – Kaiatumbá – Festa de Iemanjá 

 

Vimos até agora que muitas cerimônias e divindades centro-africanas têm 

relação com as do candomblé angola. Contudo, não encontramos referência ao inquice 

Kaiá ou Kayatumbá, que é sincretizado com o orixá Iemanjá, na popular festa de 

Iemanjá nas praias brasileiras. Ambas são divindades das águas do mar, entretanto, 

quando as religiões afro-brasileiras fazem a festa para a “deusa do mar”, ela se traduz na 

festa de Iemanjá.  

Entretanto, as oferendas feitas para Quianda, em Angola, assemelham-se à festa 

brasileira de Iemanjá. A festa na praia para Quianda ou Sereia originou-se entre os 

pescadores de Luanda172, e é a devoção a uma entidade espiritual que habita as águas do 

mar, das lagoas, dos rios e das fontes. Segundo o etnólogo Redinha, 

 

a Quianda revela-se sob as formas de semi-gente ou semi-peixe, e 
ainda sob outros aspéctos. Afirma-se que habitou em tempos a ilha de 
Luanda, e aí lhe eram prestadas cerimonias ritualísticas periódicas 
com a presença do Quimbanda, intérprete do sentir da sereia, existindo 
casa própria para o culto, designada dilombo. 
Organizavam-se banquetes em homenagem à sereia, com louças, 
vinhos e iguarias européias juntas às africanas, a par de outras ofertas. 
Vinho doce e pentes de pentear, eram a regra, expressando uma ideia 
feminina atribuída àquele ser. 
A “mesa” era posta na praia, sobre esteiras de luando (Papyrus), e 
repetidos toques de tambor anunciavam à sereia homenageada e seu 
séquito, que o banquete estava sendo servido (REDINHA, 1974. p. 
386). 

 

                                                 
172 Conforme o etnólogo José Redinha:“As crenças e tradições culturais relacionadas com os sinérios, 
encontram-se principalmente no litoral angolano, quer no mar, quer nas lagoas costeiras como a de 
Quianda, não deixando no entanto de se registrarem zonas do interior, adstrictas a acidentes lacustres, 
nascentes e rios. Os nossos antigos cronistas deixaram notícia duma sereia sábia ou Ne-vemba, que vivia 
nas águas do Zaire. Em Cabinda fala-se da sereia mboze nas lagoas de Yabe. Em Ambaca e no Cuanzo-
Norte, há tradições de sereias, como seres benéfico-maléfico, vivendo nas margens de pântanos. Trata-se, 
ao que parece, duma difusão e adaptação do mito. Ele apresenta-se típico no litoral, onde os pescadores 
instauraram a sereia em seu patrono.” (REDINHA, 1974, p. 387) 
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Em São Paulo, no dia 8 de dezembro, nas praias da baixada santista, 

principalmente na Praia Grande, é realizada a festa de Iemanjá. Terreiros de umbanda e 

candomblé vão até a praia levando oferendas para a Rainha do mar, Princesinha do mar, 

Dona Janaína, entre muitos outros nomes pelos quais é conhecida essa divindade que 

vem muitas vezes representada por uma sereia à frente dos cortejos e nos altares 

montados na areia.  

Barquinhos azuis e brancos, repletos de presentes tais como pentes, perfumes, 

espelhos, flores, pulseiras e colares, entre outros agrados à vaidade feminina, são 

depositados nas águas do mar. À beira da praia, também são postas oferendas, onde se 

vê, além daqueles que vão para as águas, flores e champanhe que são especialmente 

arrumados e iluminados por velas.  

Os sons dos tambores avisam à Mãe d’água que seus filhos estão ali para 

homenageá-la. Os adeptos caem em transe, e a Mãe vem visitá-los. Essa festa em São 

Paulo é realizada no dia de Nossa Senhora da Conceição, e mesmo que o nome 

Kaiatumbá não apareça nesta festa designando a Mãe d’água, certamente estará ali, 

assim como Iemanjá, a orixá com quem é sincretizada. 

Em Campinas, mãe Dango173 revela em sua história de vida as diversas faces do 

sincretismo afro-brasileiro no candomblé angola de São Paulo. Ela relatara sobre uma 

conversa que teve com Nossa Senhora da Conceição em frente à Catedral, ao se decidir 

a fazer a lavagem das escadas dessa igreja:  

 

Olha, minha santa Nossa Senhora da Conceição, a senhora me viu em 
perigo... Se a Senhora é de verdade... Se a Senhora representa a 
Iemanjá de nossa religião... naquela época não conhecia Caiá174... Eu 
vou entrar aí (referia-se a lavar o adro da igreja) (PREVITALLI, 2008, 
p. 116). 

 

Assim, parece que Caiá (Kaiá), Iemanjá e Nossa Senhora da Conceição, da 

mesma maneira que apareceu no discurso da mãe de santo, estão de alguma forma 

presentes na festa do dia 8 de dezembro. Ao mesmo tempo, sabemos que, na África, a 

sereia Quianda recebia o mesmo tipo de prendas ofertadas a Iemanjá, a Mãe sereia 

brasileira, parecendo que essa manifestação é mais uma herança dos negros de Angola.  

                                                 
173 Mãe Dango e Mãe Corajacy realizam a lavagem da escadaria da Catedral que tem por orago Nossa 
Senhora da Conceição. 
174 Caiá, Kaiá ou kaiatumbá - inquice correspondente ao orixá Iemanjá. 
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Muitos outros elementos são encontrados nas etnografias da África Banta que 

nos remetem ao candomblé angola. Alguns estão presentes nos inquices brasileiros, 

outros circunscritos nas rezas e cantigas. Alguns destes inquices foram registrados por 

Nei Lopes nas etnografias africanas, tais como: Luango, Matamba, Lemba, Mbambi, 

Msumbo, Kibúko, dentre outros (LOPES, 2005, p. 53).  

   Todavia, o que é mais conhecido como base da cosmovisão dos bantos é o culto 

aos ancestrais. Comumente, no Brasil, o culto aos ancestrais, originário dos grupos 

bantos, é associado ao culto de caboclo e aos espíritos da umbanda. Entretanto, seria 

muito ingênuo pensar o culto aos ancestrais como simplesmente veneração aos mortos 

sem apreender a complexidade desta cosmovisão.  

 

Bissimbi, “os enraizados” 

 

 O culto de ancestral e a crença na sobrevivência do espírito depois da morte, 

assim como em espíritos extra-humanos (por exemplo, gênios) são comuns a todas as 

regiões do Congo e também a Angola, como se pode constatar por meio das etnografias 

sobre povos centro-africanos (REDINHA, 1973; 1974, ESTERMANN, 1983; 

SANTOS, 1962).  

 Segundo essa cosmovisão, todos os espíritos, almas e ancestrais estão sujeitos a 

transformações. Podem morrer e renascer várias vezes e, fazendo uma analogia, é como 

se trocassem de pele, como o fazem as cobras (MACGAFFEY, 1986). 

 Sobre os bakongo, MacGaffey escreve que, após trocarem de pele quatro a cinco 

vezes, eles se tornam bisimbi.175 Cada ciclo da sua existência vai se tornando cada vez 

mais longo conforme ele vai se aproximando mais do universal, ao mesmo tempo em 

que vai se tornando como as pedras, “resistente a transformações subseqüentes pelo 

processo orgânico que muda os vivos, animais, e plantas” (MACGAFFEY, 1986, p. 76). 

 Vale notar que não encontrei em São Paulo um culto especialmente voltado aos 

“bisimbi”, mas podemos encontrar o termo “bisimbi” nas cantigas de festas, quando são 

louvadas as divindades femininas que são das águas. As águas, segundo Eliade, 

                                                 
175 Entretanto, existe um desacordo sobre a natureza dos bisimbi, Segundo MacGaffey: Alguns dizem que 
eles nunca foram homens enquanto outros clamam que eles são homens da água assim como nós somos 
homens da terra. MACGAFFEY, 1986) 
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“simbolizam a soma universal das virtualidades: são fons et origo, o reservatório de 

todas as possibilidades de existência; precedem toda forma e sustentam toda a criação” 

(ELIADE, 2001, p. 110). 

 Assim, fazem parte das iniciações no candomblé os banhos nas águas da 

cachoeira, nascente ou rio. A imersão do filho de santo equivale a “uma dissolução das 

formas. É por isso que o simbolismo das águas implica tanto a morte como o 

renascimento” (ELIADE, 201, p. 110). 

 Antes de recolher o neófito à clausura, este tipo de banho é importante, pois a 

água purifica, regenera, aumenta o potencial de vida e principia a morte iniciática, que 

implicará no renascimento. Por isso, o banho ritual, nas águas da cachoeira, rio ou 

nascente, é muito importante para o candomblé. 

 Desta forma, mesmo que “bisimbi” seja encontrado apenas numa forma residual 

no candomblé angola, existem os inquices relacionados ao simbolismo da água, assim 

como é da água que vem a pedra, que ao se constituir em uma hierofania, será o próprio 

inquice. Entretanto, essa hierofania não é prerrogativa da nação angola, pois também na 

nação queto as pedras sacralizadas tornam-se os próprios orixás. 

 No entanto, ao me ater à nação angola, posso relacionar os assentamentos 

produzidos pelos pais e mães de santo desta nação, nos quais a pedra é elemento central, 

na cosmovisão dos bakongo. Também no candomblé angola as pedras roladas do fundo 

dos rios, as mais redondas e as mais perfeitas, são as preferidas para serem sacralizadas 

aos inquices.  

 A relação que os bakongo constroem entre os espíritos e as pedras é descrita da 

seguinte forma por MacGaffey: 

 

Dizem que os espíritos locais menores (bisimbi e bankita) são as 
pedras mais arredondadas do fundo dos rios. Os espíritos de domínio 
político são apropriadamente representados por seixos maiores. 
“Todos basimbi são chamados de binena-mena bya mena mpangu ye 
nlongo, que significa “os enraizados (ninguém pode remove-los) eles 
partiram naquele dia para se manterem consagrados para sempre” 
(Laman, 1962, 41) . “Kintadi” é outra montanha enorme. No seu topo 
existem oito pedras. As pessoas mais velhas chamam-nas por os oito 
basimbi erguidos por Nzambi, aqueles que são impossíveis de tirar do 
lugar (mexer)” (ibid). O maior dos espíritos é Nzambi. “O corpo de 
Nzambi é como uma pedra é impossível de se mover (não 
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conseguimos impor nossa vontade sobre ele) conseqüentemente suas 
características não podem ser incorporadas em nenhum outro inquice. 
Ele faz conforme a sua vontade (...) Mpaka matadi, “formidável como 
as pedras”, é uma expressão usada (para Nzambi) por magos 
(MACGAFFEY, 1986, p. 76) [tradução livre].  

 

Da África para o Brasil, as pedras sagradas não são fincadas em montanhas, mas 

seixos, rolados no rio, moldados pela força da água. Os seixos que representavam os 

espíritos menores para os bakongos, no Brasil tornaram-se as divindades maiores do 

candomblé angola, os inquices.  

No Brasil, a relação dos negros bantos com as pedras pode ser observada no 

livro Religiões do Rio, escrito por João do Rio. Em especial, cito uma que foi coletada 

de um informante de nome Antonio, que diz o seguinte: “Para os cambindas serve para 

santo qualquer pedra, os paralelepípedos, as lascas das pedreiras e esses pretos sem-

vergonha adoram a flor do girassol que simboliza a lua... Eu estava atônito. 

Positivamente Antônio achava muito inferiores os cambindas” (RIO, 1976, p. 7). 

Antônio não percebeu que por trás das pedras existia algo muito mais profundo, 

pois não se tratava da veneração “de pedra como pedra”, porque era uma hierofania. Ali 

se encontrava algo sagrado, o “ganz andere”176 (ELIADE, 2001): a pedra se tornara uma 

divindade. 

Como as pedras especiais, dos leitos dos rios, de tamanhos variados, as do alto 

da montanha tinham um significado sagrado para os Bakongo, da mesma maneira no 

candomblé angola, ainda hoje, são necessárias pedras especiais para despertar o inquice. 

Deste modo, acredita-se que, em uma pedra perfeita, a divindade seja forte, se enraíze, 

tenha a vida e o movimento das águas dos rios e viva para sempre. 

Embora existam os antepasssados míticos, os deuses fecundadores, os inquices, 

as divindades aquáticas etc., que estão próximos aos homens, há também Zambi, ou 

Nzambi, que está acima de todos. Nzambi é categorizado como o Deus dos bantos pela 

maioria dos etnólogos. Essa identificação deve, no entanto, ser examinada com 

prudência. 

 

                                                 
176 “Ganz andere” é uma expressão inspirada pelas idéias do teólogo protestante Rudolf Otto (1869-1937) 
e que aparece na introdução do clássico “O Sagrado e o profano: a essência das religiões” de autoria de 
Mircea Eliade. O sentido da expressão aponta para aquilo que é grandioso e “totalmente diferente”. 
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 Nzambi – Nzambi Mosi, Bissimbi Bigambana, “Deus é Um, mas os Bissimbi estão 

espalhados”. 

 

Embora os bantos cultuassem em primeiro lugar os espíritos dos antepassados, 

pois foram eles que constituíram a espécie humana e, portanto, são os propagadores da 

herança da “força divina vital”, havia também Nzambi, que se sobrepunha a todas as 

entidades e que foi o criador de todas as coisas. Sobre Nzambi, Tempels coloca que “o 

Bantu fala de Deus como o "Forte", aquele que possui uma força em si mesmo. Ele é 

também a fonte da força de cada criatura. Deus é o "dikatampe Dijina": o grande nome, 

porque ele é a grande força, o "mukomo”” (TEMPELS, 1945, p. 15) [Tradução livre].  

Além de Nzambi e os ancestrais, que podem ser espíritos de governantes ou 

mesmo de ancestres que nunca encarnaram, havia outros mortos, que também podiam 

ser cultuados na medida em que eles poderiam, segundo Tempels, “perpetuar a força 

vital de sua prole. Na mente dos Bantu, todos os seres no universo possuem sua própria 

força vital: humana, animal, vegetal, ou inanimados” (TEMPELS. 1945, p. 16) 

[Tradução livre]. 

Outra caracterítica de Nzambi é que ele une a noção de Pai ou Mãe a Deus. 

Conforme escreve Altuna, “ embora seja mais comum chamar a Deus de Pai, em alguns 

grupos aparece como Mãe. Um velho soba quimbundo chamava sempre a Deus “Mama 

Nzambi” (Deus-Mãe) e não “Tata Nzambi” (Deus-Pai), que seria comum (ALTUNA, 

2006). 

A figura da Deusa tem muito a ver com o mundo agrário, no qual a terra de onde 

nascem as plantas é associada à mãe, que dá a luz e alimenta. E “quando você tem uma 

Deusa como criador, o próprio corpo dela é o universo” (CAMPBELL, 1992, p. 176). 

Ela também é a mãe-céu, e se identifica com a esfera celeste. 

Encontrei diversos nomes de Deus entre os povos de Angola, assinalados por 

José Redinha:  

 

entre os Quiocos, Quimbundos e Lundas-Quiocos é designado 
M’zambi; entre os Ganguelas, os Ambós, os Xindongas e os Hereros, 
Kalunga; nos Umbundos e Nhaneca-Humbes, Suku. 
Os Bosquímanos designam-no geralmente por Gawa. 
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A par destas formas principais, encontram-se diversos sinônimos 
bantos, como por exemplo, os de Pamba, Namongo e Mbungu, entre 
os Ambós, em especial usados na literatura oral. (REDINHA, 1974, p. 
363)  

 

È interessante notar que MacGaffey faz uma análise sobre as palavra Deezo, que 

pode ter sido erroneamente traduzida por Deus: 

 

tradicionalmente tratado pelos etnógrafos como uma corrupção do 
português ou latim deus. A maioria das etmologias revelou-se 
inadequadas: na melhor das hipóteses, nós podemos aceitar somente 
que o termo indígena foi reforçado por um termo estrangeiro 
assimilado pelo Bakongo. Deezo pode de fato derivar de Deus, mas 
também é possível fazer esta relação com termos Oriental e Central 
Africano de Deus, Lesa, Indeesa e similares que devem ser 
considerados. (MACGAFFEY, 1986, p. 79) [tradução livre] 

 

  Referindo-se apenas aos nomes usados em Angola, Altuna informa: “A 

denominação mais comum na área banta e empregada em 24 línguas é a de Nzambi, 

com estas variantes: Nyambi, Njambi, Nzambe, Nzame, Nzama, njambe, Nzambi, 

Tshambe, Inambie, Inandzambi, Nhambe e outros. (ALTUNA, 2006, p. 400)177 

 O que nos perguntamos é: Até que ponto a tradução Nzambi como “Deus” está 

impregnada pelos ensinamentos missionários? Essa é uma pergunta difícil de ser 

respondida. Nos diversos registros, encontrei o termo Nzambi significando o Deus 

criador do Universo, que depois se retirou, tornando-se um Deus distante, deixando os 

espíritos a atuarem na Terra. 

 Conforme MacGaffey, 

 

No século dezenove ele (Nzambi) era a entidade espiritual mais geral, 
concebida como a mais remota por estar implícita em todos os seres, 
os quais (incluindo o homem) podem ser às vezes referidos como 
Nzambi. Como Nzambi Mpungu era o “mais elevado Nzambi”. 
Considerado como uma força nas questões humanas ele servia como 
ultimo recurso (MACGAFFEY, 1986, p.78) [Tradução livre]. 

 

  Por ser a entidade espiritual mais elevada e a mais distanciada dos homens, não 

há sacerdotes nem culto para Nzambi na África. Entretanto, Ele é aclamado em preces, 

                                                 
177 Conforme Altuna, “Esta denominação de Deus cobre a área banta Norte-Oeste. Desde os Camarões, 
estende suas Ramificações ao centro do Congo (Zaire) e por um corredor susceptível de alargamento 
maior, avança por uma volumosa ponta até a Zámbia Sul-Ocidental, com importantes ilhas em Angola.” 
(2006, p. 399) Encontramos também outros nomes citados na obra, que também aparecem em outros 
grupos, tais como: Mbunda, Pamba, Umbumbi, Maunda, Karunga, Kalanga, katomga, Umbumba, 
Kalunga, Suku, Huku, Sugu. (Altuna. 2006, p. 400) 
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em momentos em que eventos inexplicáveis acontecem e tudo parece perdido 

(MACGAFFEY, 1986; ALTUNA, 2006). Assim, o ato criador, atitudes benfazejas e a 

harmonização da força vital são as principais características que fazem de Nzambi 

profundamente respeitado pelos bantos (ALTUNA, 2006). 

 Mesmo assim, são as divindades intermediárias que atuam no mundo, pois, 

segundo a crença dos bantos, Nzambi desempenha apenas um pequeno papel na vida 

religiosa, afastando-se da vida dos homens.  Um fato que parece capital é que “os seres 

supremos de estrutura celeste têm tendência a desaparecer do culto; “afastam-se” dos 

homens, retiram-se para o Céu e tornam-se dei otiosi”178 (ELIADE, 2001, p. 103). 

Isto que dizer que depois do ato de criação, esses deuses sentem-se como se 

estivessem esgotados e retiram-se, deixando divindades menores, seus filhos, para 

atuarem em sua obra de criação.  

Deus, Nzambi ou Zambi também aparece na conversa com os adeptos do 

candomblé. No trabalho de campo em São Paulo, percebemos em várias ocasiões que o 

adepto se refere a Deus, principalmente dando Graças, ou citando um velho ditado 

popular: “o que Deus dá o diabo não pode tirar”. Ou ainda quando tata Tawá cita 

Zambi: “Zambiapungo está em todos os lugares. Ele é a prioridade, não aceita ser 

secundário.” 

Em primeira instância, parece que a concepção de Nzambi como Deus criador e 

onipresente é uma interpretação herdada do catolicismo e construída no Brasil. 

Entretanto, por encontrarmos Nzambi traduzido pelo Deus criador desde as etnografias 

do século XVII, poderíamos pensar que essa concepção pode ter vindo da África com os 

primeiros bantos. Ao mesmo tempo, não saberíamos dizer até que ponto as 

interpretações dos etnógrafos dos séculos XVII até o XX foram influenciadas pela 

concepção cristã ou o quanto Nzambi transformou-se no Deus cristão com o decorrer 

dos séculos. 

Mesmo que Nzambi seja um deus distante, Ele é citado em São Paulo quando há 

atos públicos da nação e também nas zuelas que são as orações cantadas nas festas, 

conhecidas como “cantigas de barracão”. Abaixo, um exemplo dessas cantigas: 

 
Lemba, Nzambi-Aponge (Mpungu) 
Parakenã, o inzo inzo! 

                                                 
178 dei otiosi - deuses ociosos e poéticos 
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Lemba, Nzambi-Aponge (Mpungu) 
Parakenã, o inzo, inzo! 
O senhor da paz é Deus 
A casa, a casa final! 
O Senhor da paz é Deus 
A casa, a casa final! 179 
 

Desta forma, Nzambi, no Brasil assim como na África, também não tem um 

culto próprio, tampouco sacerdotes diretamente relacionados a Ele. Entretanto, Ele está 

em todas as coisas, por isso pode estar nas zuelas quando são louvados os inquices, pois 

também faz parte deles.  

Mesmo assim, a concepção de Nzambi é de um Deus distante, que deixou aos 

inquices a missão ajudar os homens. Eliade escreve:  

 
Os bantos dizem: “Deus, depois de ter criado o homem, já não se 
preocupa mais com ele.” E os negrilhos repetem: “Deus afastou-se de 
nós!”As populações Fang da pradaria da África equatorial resumem 
sua filosofia religiosa no seguinte cântico: 
Deus (Nzame) está no alto, o homem está embaixo. 
Deus é Deus, o homem é o homem. 
Cada um no seu país, cada um em sua casa. (ELIADE, 2001, p. 105, 
apud TRILLES, 1932, p. 77) 

 

Assim, no Brasil, as louvações, os pedidos e a realização das iniciações são 

dirigidos aos inquices. Nzambi mosi, bissimbi bigambana, “Deus é um, mas os bissimbi 

estão espalhados” (MACGAFFEY, 1986, p. 80) [Tradução livre]. 

Nzambi, o Ser supremo, após a criação de todas as coisas, afastou-se com uma 

espécie de fadiga, deixando herdeiros para cuidar do mundo. Conforme Eliade, esse 

Deus retira-se 

 

para o Céu – deixando a Terra um filho ou um demiurgo, para 
acabarem ou aperfeiçoarem a Criação. Aos poucos, o lugar dele é 
tomado por outras figuras divinas: os Antepassados míticos, as 
Deusas-mães, os Deuses fecundados, etc. O deus da Tempestade 
conserva ainda uma estrutura celeste, mas já não é um Ser supremo 
criador: é apenas um Fecundador da Terra, e às vezes não passa de um 
auxiliar de sua parenta, a Terra-Mãe (ELIADE, 2001, p. 103). 

 

                                                 
179 Tradução e letra obtida do livro Jamberesu. As Cantingas de Angola. Mario Cesar Barcellos .Editora 
PallasRio de Janeiro. 1998. Observação entre parênteses é de nossa autoria. 
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Assim, encontramos os inquices e os espíritos ancestrais (caboclo) no candomblé 

angola como os intermediários entre Nzambi e os humanos. Mesmo que se tenham 

amalgamado aos orixás iorubanos, é possível localizá-los nas etnografias da África 

Central, o que permite compreender seus arquétipos no Brasil. 

O culto aos espíritos, na África Central, tinha relação com os grupos a que eles 

pertenciam, às famílias, aos “nganga” e aos “soba”. Estas entidades tutelares eram 

veneradas, e eram consideradas como deuses. Ao atravessarem o Atlântico, a separação 

da rede familiar alterou a trajetória da vida do homem africano, incitando-o a redefinir e 

reconstruir as suas relações sociais, que estavam intimamente ligadas à cosmovisão de 

seu grupo africano. 

 No Brasil, os espíritos tutelares perderam a força que tinham na África, na 

medida em que o homem foi afastado de seu grupo familiar e de sua terra. No processo 

de recriação, foram os inquices ou espíritos da natureza que se tornaram importantes, 

inclusive para a formação das famílias de santo que, de certo modo, reconstituíram as 

familias dissolvidas pelo sistema escravagista.  

Sendo assim, mesmo que possamos encontrar algumas similaridades entre os 

cultos religiosos bantos e o dos inquices no Brasil, devemos ter em mente que o 

processo não é engessado, e que já em África sofria transformações culturais. Os 

inquices brasileiros, como representantes das forças da natureza, talvez tenham vindo 

substituir os N’kisi nsi, nzambi a nsi, e kinda que eram, segundo MacGaffey, “espíritos 

tutelares de vilas associados a água, tempestades, grutas e grandes pedras” 

(MACGAFFEY, 1986, p. 80). 
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Considerações Finais 

 

Revelar o candomblé angola de São Paulo, através da discussão sobre a proposta 

de não sincretismo de uma parcela de seus adeptos, desvendou um momento crítico em 

que a nação angola paulista se divide entre os que a querem livre de elementos 

estranhos e aproximá-la de cultos bantos e os que, diferentemente, acreditam no 

candomblé como uma religião concebida no Brasil, sem se importar com sua 

característica híbrida, e não aceitam as inovações que surgem da reaproximação com a 

África banta.  

As questões que surgiram no trabalho de campo partiram principalmente da 

proposta, de uma fração dos pais e mães de santo, sobre a procura de elementos 

religiosos da África banta que legitimariam a nação angola, atestando uma origem 

própria, e por meio disso, procuram afirmar que ela não é uma mera cópia da nação 

queto. 

Esse processo parece ter se originado a partir da afirmação de que a nação queto 

seria a legítima elaboradora do candomblé brasileiro devido a sua proximidade com os 

cultos africanos aos orixás, e o candomblé angola seria uma mistura de elementos 

religiosos, constituindo assim uma nação de candomblé muito afastada dos cultos dos 

povos bantos, de onde presumivelmente se originaram seus primeiros sacerdotes. 

Devido à proximidade com a África mítica, legada a alguns terreiros de candomblé 

queto baianos caracterizados por uma ortodoxia, estudiosos das religiões afro-brasileiras 

reconheceram a tradicionalidade desse grupo, e esses terreiros reivindicaram sua 

hegemonia sobre os demais. 

Sobre essa visão, ocupei-me em revisitar os congressos afro-brasileiros de 

Recife (1934) e Salvador (1937), em que os intelectuais, primeiramente influenciados 

pelo evolucionismo social, passaram gradativamente a análises mais fundamentadas na 

escola culturalista, que surgiu com Franz Boas nos Estados Unidos. 

Entretanto, nos dois congressos os congressistas tinham dificuldade em lidar 

com o sincretismo  e com a miscigenação. Assim, mesmo que o culturalismo tomasse 

força no congresso baiano, aqueles que se voltaram para os estudos das religiões afro-

brasileiras continuaram a afirmar a superioridade cultural jeje-nagô sobre a cultura 

banta.  

Essa postura, além de categorizar os terreiros baianos tradicionais queto como 

mais puros, também influenciou nas repressões policiais, que se voltaram, 
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principalmente na Bahia, para os terreiros considerados afastados do modelo de culto 

africanizado. 

Contudo, em São Paulo, segundo revelaram os historiadores que utilizaram as 

notícias dos jornais do final do século XIX e começo do século XX, a repressão policial 

incidiu sobretudo sobre as manifestações culturais negras, sem especificação de nações, 

dentre elas os rituais religiosos, nos quais seus protagonistas eram considerados 

feiticeiros e embusteiros. A perseguição religiosa em São Paulo era generalizada às 

manifestações religiosas e culturais dos negros. 

No caso, o candomblé de São Paulo quanto à sua fundação, é diferente dos 

terreiros baianos mais antigos, pois os antigos sacerdotes que fundaram as linhagens que 

ainda hoje persistem em São Paulo não eram africanos ou descendentes próximos, como 

na Bahia, mas brasileiros, procedentes do nordeste. 

A história de Joãzinho da Goméia, um dos fundadores do candomblé angola 

paulista, revela uma tradição modelada no seio da diáspora, na qual inquices, orixás, 

caboclos e santos aparecem misturados no candomblé que se denominava angola. 

O candomblé que fez parte desse estudo surgiu principalmente no começo dos 

anos de 1970, fundado por sacerdotes que vieram do nordeste, e se radicou na 

metrópole, onde o trabalho é seu motor, numa modernidade em que tudo, cada vez mais, 

é dinâmico e fragmentado. 

Encontrei o candomblé angola paulista, a procurar sua legitimação por meio de 

dois caminhos: o primeiro é a filiação a algum terreiro de candomblé tradicional, da 

Bahia ou do Rio de Janeiro, que lhe ateste legitimidade devido à senioridade e à herança 

de seus fundadores. Essa não é prerrogativa da nação angola paulista, pois esse tipo de 

procura também existe entre os terreiros de nação queto de São Paulo. O segundo 

caminho se revela na procura de tradições religiosas de povos da África central que 

possuam elementos que justifiquem e possibilitem a compreensão dos rituais, das 

palavras e das divindades da nação angola, outorgando-lhe originalidade africana.  

A filiação aos terreiros tradicionais brasileiros não gera grandes problemas entre 

os adeptos, uma vez que as alterações que sejam realizadas em relação aos ritos 

anteriores são encaradas como próprias de uma ou outra família de santo. É na procura 

da África que surgem as divergências e dificuldades. Isso sucede tanto pelas 

transformações que ela proporciona, que inevitavelmente geram conflitos com os 

adeptos da velha tradição angola paulista, quanto com o surgimento de uma fronteira 
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que separaria os terreiros angola paulistas em “tradicionais”, mais próximos da África, e 

os outros, considerados “misturados”. 

A ideologia da pureza erroneamente leva a pensar que as práticas discretas 

religiosas bantas estão intocadas na África e que, se forem retirados os elementos 

estranhos à nação angola, ela se tornará mais autêntica. Nesse sentido, os diversos 

sincretismos que podemos perceber nos rituais da nação angola são encarados como 

impurezas a serem extirpadas. 

Por intermédio das etnografias das festas, podemos perceber a impossibilidade 

dessa proposta. Inquices, santos e orixás estão continuamente sendo reinterpretados, 

sincretizados pelo povo de santo, que lhes dá novo sentido. As Lavagens de igrejas são 

um exemplo desses sincretismos, pois por meio da reinterpretação do mito, na Lavagem 

realizada em Carapicuíba, o inquice Lembaranganga pode se tornar o orixá Oxalá, que 

pode equivaler a Nosso Senhor do Bonfim. 

O sincretismo entre nações, no qual os inquices  são equivalentes aos orixás, é 

frequente, e estava presente na fundação do candomblé de São Paulo. Pai Kaobakecy 

explicitou essa questão quando disse que as divindades da nação angola eram 

conhecidas pelo nome dos orixás. Esse fato também é constatado por outros 

interlocutores, quando dizem: 

 
O nosso candomblé angola foi introduzido em parte pelo Joãozinho da 
Goméia. Foi o que ele aprendeu tanto da Bahia como no Rio de 
Janeiro. Foi um candomblé mesclado. Eles não sabiam se estavam 
cultuando queto ou angola. Percebe-se alguma coisa na Bahia... Eu 
sou de Ogum e sou de angola, eu sou de Oxumaré e sou de angola. 
(tata Tawá) 

 

Entretanto, nem tudo é idêntico no candomblé angola e no queto.  Conforme 

Hall, “a diferença é essencial ao significado, e o significado é crucial à cultura,” 

(HALL, 2003, p.33) e esse significado não pode ser fixado definitivamente. 

 Assim, a diferença aparece no estranhamento da equedi que esteve ao meu lado 

na festa “dilonga dia maza”, ao perceber que Dandalunda dançava e demonstrava um 

temperamento diferente de Oxum, com quem é sincretizada. Mesmo assim, não se trata 

de uma concepção fechada, dicotômica de diferença, e exige para ser compreendida a 

noção derridiana de différance. 

As fronteiras entre os inquices e orixás não dependem de uma construção rígida 

em que um está dentro e outro está fora. “A fantasia de um significado final continua 
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assombrada pela ‘falta’ ou ‘excesso’, mas nunca é apreensível na plenitude de sua 

presença a si mesma.” (HALL, 2003, p. 33) 

Entretanto, “é necessário registrar aquilo que, nos entrecruzamentos, permanece 

diferente” (CANCLINI, 2008, p. XXXIII), pois a apropriação de elementos de outras 

culturas não se dá indiscriminadamente. O candomblé pode ter uma nação intitulada 

angola porque algo a diferencia das outras.  

Contudo, a procura da origem está relacionada com a questão da “pureza”. 

Assim, as misturas e os sincretismos são concebidos por alguns adeptos como carga e 

perda para a nação angola, de tal modo que atentariam contra a afirmação de sua 

originalidade. Desse ponto de vista procedem alguns equívocos.A ideologia da pureza 

instaurada entre os terreiros de candomblé angola pode definir uma hierarquia de poder 

entre eles, que será numa escala decrescente do mais puro, mais africanizado, para os 

mais misturados e portanto degenerados. Isso tem a ver com a estrutura de poder do 

candomblé e está relacionada com a disputa pelo poder entre os terreiros. 

Capone, ao escrever sobre a busca da África pelo candomblé, afirma:  

 
As diferenças parecem ser instituídas pelos discursos dos atores dos 
cultos, mais que por uma oposição real nas práticas rituais. As 
denominações religiosas- e as oposições hierarquizantes que ela 
implicam – estão ligadas a um discurso político (no sentido mais 
amplo do termo), em que as diferenças em termo de pureza têm por 
função confirmar uma posição no mercado religioso. (CAPONE, 
2004, p. 328) 

 
Por outro lado, ao conversar como alguns pais e mães de santo, percebi que a 

valorização da tradição brasileira também é muito importante. Sobre este assunto, mãe 

Mazakessy acredita que o conhecimento sobre a nação angola estava resguardado com 

os antigos sacerdotes desta nação no Brasil. Ao mesmo tempo, revela que esse 

conhecimento era muito bem guardado. A mãe de santo me contou que, quando era 

mais nova, foi procurar o conhecimento com os mais velhos, e encontrou dificuldades 

para ter acesso a ele. Assim, perguntava-se: “Será a nação angola uma brincadeira de 

esconde-esconde?” Depois completou: “Se eles (os mais velhos) vissem hoje em dia, 

estavam se revirando nos túmulos.” 

Essa ultima afirmação da mãe de santo certamente está relacionada ao segredo 

que não foi revelado pelos antigos sacerdotes aos seus sucessores e à introdução de 

novos elementos no candomblé angola paulista, obtidos em estudos sobre a África 

banta.  
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Tanto Mãe Mazakessy quanto mãe Pulquéria afirmam que têm “tradição”, que é 

a que aprenderam com suas mães de santo. Desta forma, elas se apóiam nos 

conhecimentos adquiridos nas suas famílias de santo e dizem que não mudam nada no 

seu candomblé. Ainda afirmam que continuarão fazendo como suas mães e suas 

famílias sempre fizeram. Pensando assim, mãe Pulquéria disse, ao se deparar com a 

possibilidade da mudança do nome do terreiro, “Terreiro Santa Bárbara”, herdado de 

mãe Manudê, para um nome africanizado, e as propostas de mudanças nas rezas já 

transformadas por dicionários de quimbundo e quicongo: “Tudo bem a gente mudar os 

nomes dos terreiros, mas não aceito mudar as coisas de dentro, do axé”.  

Conforme esses sacerdotes, as suas tradições são verdadeiras, no sentido de que 

há uma origem e uma construção histórica própria irreproduzível. Neste caso, a origem 

está no Brasil, nas casas do Rio de Janeiro e do nordeste. A tradição é afro-brasileira, 

nascida do encontro das diversas culturas, e o sincretismo faz parte dela. 

A antropologia moderna analisa o sincretismo como um processo a que a 

cultura, de um modo geral, se articula num momento de dificuldade. Se olharmos, desta 

maneira, para esse polêmico conceito, a autenticidade ou originalidade não dependerá 

necessariamente da pureza. Desta forma, tanto as tradições consideradas puras como as 

misturadas podem ser únicas:  

 
O que as faz autênticas e válidas é uma questão isolada, uma matéria 
discursiva envolvendo poder, retórica e persuasão. Deste modo, ambas 
as tradições supostamente puras ou supostamente sincréticas podem 
ser autênticas se o povo reivindica que estas tradições são ímpares, e 
possuidoras de um domínio histórico próprio. (STEWART & SHAW, 
1996, p. 7) [Tradução livre] 

 
O candomblé é nascido no Brasil, e mesmo que tenha uma herança africana, ele 

é muito diferente das religiões tradicionais encontradas na África. Também, devemos 

levar em conta que as fontes primárias são sincréticas, assim como suas ressignificações 

brasileiras. Nenhuma cultura é fechada e isolada como uma ilha, sempre haverá 

comunicação e intercâmbio com outras culturas.  

Os africanos que atravessaram as fronteiras naturais e que não tiveram 

perspectivas de retornar a sua terra foram obrigados “a negociar com as novas culturas”, 

e mesmo conservando traços das culturas tradicionais, elas estão “irrevogavelmente 

traduzidas” (HALL, 2004, p. 89). 

Portanto, as adequações de  ritos, rezas e divindades, trazidas de um “retorno” à 

África pelo candomblé angola paulista, não quer dizer que ele se torna mais “puro”, 
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tampouco que seja mais tradicional que os outros, pois, os elementos encontrados em 

religiões da África banta são ressignificados quando introduzidos nos terreiros 

brasileiros. 

Tradição é invenção, e a partir do momento em que essas inovações forem 

formalizadas, ritualizadas, impostas pela repetição e referidas ao passado, ganharão 

importância, mesmo que sejam “tradições inventadas”. Basta ver os “doze ministros de 

Xangô” introduzidos por mãe Aninha no Axé Opô Afonjá. 

Porém, a procura dos inquices na África banta existe, e mesmo que seja 

questionada, arregimenta novos adeptos que nem sempre a veem como um processo de 

“purificação”, mas de aprendizado para o entendimento mais profundo sobre a nação 

angola. 

Neste caso, sem desconsiderar a mistura específica dos deuses africanos e os 

sincretismos emergidos na esteira da colonização (HALL, 2003), a África pode ser 

produzida dentro da narrativa do candomblé angola. Assim, a África que vai bem para o 

candomblé “é aquilo que se tornou no Novo Mundo, no turbilhão violento do 

sincretismo colonial, reforjada na fornalha do panelão colonial” ( HALL, 2003, p. 40)  

Os sinais e traços dessa presença africana, no candomblé angola, os não-ditos 

que ficaram no subterrâneo da memória, concentram esforços dos próprios praticantes, 

para juntar ao presente o que foi fragmentado pela escravidão e o colonialismo, 

procurando reconstruir suas genealogias não reveladas, conferindo sentido à nação 

angola e fortalecendo sua auto-imagem. 

Ao pesquisar em Portugal etnografias e documentos sobre a África-Central, foi 

possível constatar o liame que existia entre religiões de povos bantos com o candomblé 

angola que conheci em São Paulo. Mesmo assim, ao atravessar o Atlântico, ou mesmo 

durante a travessia, ressignificações foram efetivadas, transformando e recriando os 

deuses e articulando novos rituais.  

Em vez de construir africanismos, atestar ortodoxias religiosas ou separar as 

nações em fronteiras dicotomizadas, o sentido da pesquisa bibliográfica acompanhou o 

sentido da pergunta: até que ponto o candomblé de nação angola é cópia da nação 

queto? Essa questão estava presente no discurso de adeptos da nação angola que fizeram 

parte do trabalho de campo e de minha convivência com o povo de santo, que se faz há 

muito mais tempo. 

O objetivo dessa discussão acerca de similaridades encontradas entre elementos 

religiosos de religiões tradicionais centro-africanas e do candomblé angola, é 
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demonstrar que, assim como afirma Boaventura de Souza Santos (1996), só 

permanecem ou florescem elementos da cultura que possuem raiz. Foi por meio das 

etnografias e documentações que pude perceber a África banta mais próxima do 

candomblé de nação angola. 

 Provavelmente, todos os elementos que analisamos no encontro do Brasil com a 

África banta estão também presentes em outras nações de candomblé. Isso denota como 

o tráfico de escravos, concentrado em determinadas regiões africanas durante períodos 

de tempo relativamente longos, e o ajuntamento dessas populações na diáspora, fez com 

que partilhassem certas características culturais. 

  Mesmo que a África seja uma fonte de símbolos que remontem a origem 

africana do candomblé angola, não significa que tenham exatamente o mesmo 

significado. A construção do significado, das formas culturais assim como das 

identidades, nas palavras de Dantas, “ganham sentido no processo efetivo da vida 

social.” (DANTAS, 1988, p. 247) 

  A cultura banta sobreviveu à diáspora, e o candomblé angola de São Paulo à 

“quetização”. Ele é reafirmado nas palavras do Ogã Cláudio, quando contou que, 

mesmo os filhos que transitaram para outra nação, ao irem para as festas da Gomeia 

paulistana, têm uma atitude de amor à nação angola. “Chegando lá todo mundo é 

angoleiro. Todo mundo com amor, com a cabeça no chão e coração na mão.” (Ogã 

Cláudio). 

  Também, mãe Mazakessy afirma sua fidelidade e amor à nação quando diz 

em sua entrevista: “Pode pôr aí. Angola deixa a gente embriagado. Angola tu és rica e 

poderosa!” 
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180Pemba.   Pai Luiz Antonio Katulemburange Amorim - Asé Ylê do Hozooane. Foto cedida por Syntia 
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