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RESUMO 

 
 

 

CASALI, Rodrigo. Guias e Orixás: narrativas de expressões orais sobre os Candomblés 
do MS. 2016. 400f. Tese (Doutorado em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades) 
– USP, São Paulo. 

 
 
 
 

 

Este trabalho teve por finalidade contar a história da presença do Candomblé no Mato 

Grosso do Sul. Partindo da análise de narrativas de expressões orais estabelecidas numa 

rede de saberes dentro do campo da História Oral, esta pesquisa analisou várias histórias 

de vida de pais e mães de santo desta religião presente no estado, o que permitiu entender 

a formação de uma genealogia dos filhos de santo que ajudou a reconstruir a trajetória da 

formação desse Candomblé. Por meio do trabalho de campo realizado em duas principais 

cidades - Campo Grande e Corumbá - foi possível estabelecer um ponto de partida para 

contar esta história, bem como, apresentar algumas particularidades das experiências 

religiosas desse povo de santo, além de demonstrar a articulação em nível nacional que 

estes espaços religiosos chamados também de barracões ou terreiros possuem. O 

Candomblé do MS dialoga com vários estados brasileiros, desde São Paulo, Rio de 

Janeiro, Bahia, Pernambuco e até o continente Africano, demonstrando que o seu nível 

de integração e articulação permite um envolvimento grande dentro da cultura afro-

brasileira. 
 

Palavras-chave: Candomblé – Mato Grosso do Sul – História Oral – Narrativas. 



ABSTRACT 

 
 

 

CASALI, Rodrigo. Guides and Orishas: narratives of oral expressions about 

Candomblés of the MS. 2016.400p. Tesis (Doctor In Humanidades, Direitos e Outras 

Legitimidades) – USP, São Paulo. 
 
 

 

The aim of this paper is to tell the story of the presence of Candomblé in Mato Grosso do 

Sul. Based on the analysis of narratives of oral expressions, established in a network of 

knowledge within the field of Oral History, this research paper analyzed many life stories 

of pais e mães de santo of this religion in this state, which enabled us to understand the 

formation of a genealogy of the filhos de santo, which helped to rebuild the trajectory of 

the formation of this Candomblé.Through fieldwork in two major cities 
 

- Campo Grande and Corumbá – it was possible to establish a starting point for telling 

this story,as well as, present some particularities of the religious experiences of this povo 

de santo, and to demonstrate the articulation at national level these religious spaces, also 

called barracões or terreiros, have. The Candomblé of MS dialogues with several 

brazilian states, from São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco and to the African 

continent, demonstrating that its level of integration and articulation allows a large 

involvement in the african-brazilian culture. 
 

Keywords: Candomblé - Mato Grosso do Sul - Oral History - Narratives. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

 

Guias e Orixás: narrativas de expressões orais sobre os Candomblés do MS, título 

deste trabalho, faz referência às duas grandes nações desta religião presentes no estado 

do Mato Grosso do Sul (MS) que são: Ketu e Angola. 
 

‘Guias’ se relacionam à nação Angola, pois seus rituais trabalham com espíritos 

de mortos ou ancestrais conhecidos como guias, inclusive presentes também na 

Umbanda. ‘Orixás’ remetem aos deuses cultuados pela nação Ketu e também pela nação 

Angola, embora nessa última seja conhecido como Inquice, e as ‘narrativas de expressões 

orais’, faz menção ao caminho que a própria pesquisa percorreu para a construção dessa 

história, ou seja, as narrativas que são o foco central do trabalho. 
 

A importância dessas narrativas está no fato de que no estado do Mato Grosso do 

Sul ainda não temos pesquisas suficientes sobre a temática, e também os terreiros não 

produzem documentos ou registros bibliográficos suficientes para que se possa utilizar 

como fontes, restando aos pesquisadores que irão se aventurar por esse caminho, buscar 

a colaboração de quem tem a disposição de narrar a sua vida dedicada ao santo, por esse 

motivo, as narrativas são base para esse tipo de pesquisa. 
 

Na historiografia do Mato Grosso do Sul nos últimos anos, vem aumentando os 

estudos sobre a presença do negro, porém, ainda precisam ser ampliados para outros 

espaços temáticos, como por exemplo, a história das religiosidades afrobrasileiras, uma 

vez que, seu estudo no campo da História, não é comum, e menos ainda na história do 

Mato Grosso do Sul, e quem chama a atenção para essa questão é Sá Junior em sua tese 

de doutorado defendida na UNESP-Assis, “Malungos no sertão: cotidiano, práticas 

mágicas e feitiçaria no Mato Grosso Setecentista”, defendida em 2008. 
 

Na tese o autor fala da ausência do africano na historiografia relativa ao estado, 

mesmo levando em conta os autores como: Assis (1988); Bandeira (1988); Volpato 

(1993); Rosa (1996); Silva (2001) e Brazil (2002), que ele considera como segunda 

geração de historiadores onde a temática do africano passa a ser mais evidenciada. 
 

Partindo dessa análise o autor estudou as práticas mágicas e feitiçarias do século 

XVIII no Mato Grosso, que serve de referencial para entendermos a importância dessas 

práticas na construção de um imaginário presente nocotidiano de uma sociedade que era 

formada por culturas múltiplas: indígena, branca e africana. 
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A tese do autor está centrada no aspecto mágico e imagináriodo cotidiano da 

sociedade setecentista no Mato Grosso, e dado ao período que o mesmo estuda, pode ser 

considerado um momento de construção de elementos que virão depois constituir o cerne 

conciliatório do continuum religioso da Umbanda e do Candomblé no estado. 

A ausência
1
 da história dessas religiões foi constatada por mim ainda no Programa 

de Mestrado da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, quando deparei com 

a dificuldade de uma bibliografia que apontasse fatos ou elementos que pudesse dar um 

norte para o desenvolvimento dessas expressões religiosas no estado, no entanto, a 

carência desses estudos me chamou a atenção para a necessidade de fazê-lo. 

Como havia pesquisado os terreiros
2
 da cidade de Dourados, busquei no 

doutorado estudar cidades diferentes, mas que, tivesse uma importância em termos de 

influência na região. Foi por este motivo que escolhi as cidades de Campo Grande e 

Corumbá. 
 

São cidades bastante antigas e situadas em duas regiões que serviram de rotas de 

comércio ainda no período monçoeiro, logo, se estruturam politicamente primeiro que 

outros municípios e cujo desenvolvimento passou a concorrer com a antiga capital 

Cuiabá, período este ainda anterior à divisão do estado que só acorreu em 1977. 
 

A cidade de Corumbá, entre o povo de santo, é conhecida por possuir terreiros de 

Umbanda muito antigos, cujas práticas religiosas são tidas como centenárias que mantém 

uma tradição muito particular na composição de seus rituais. 
 

A história da cidade é cheia de narrativas de ex-esvravos fugitivos que partiam 

para a Bolívia e o Paraguai em busca de liberdade, além dos escravos, ex-combatentes da 

Guerra do Paraguai que ganharam a sua liberdade em troca e alí fixaram moradia. Quem 

conta essa história é Brazil (2002) e Moura (2008), e por esse motivo ela reflete muito no 

imaginário ritualístico e identitário dos rituais afrobrasileiros da cidade de Corumbá. 
 
 
 

 
1O termo ‘ausência’ empregado por mim não signigica que essas religiões não possuem história, pelo 
contrário, a sua história existe independente do interesse dos pesquisadores. Utilizei o termo apenas para 
enfatizar o fato de que na historiografia dessa região, não houve ainda pesquisas que a inserissem no rol 
dos temas já levantados e arguidos pelos pesquisadores.  
2Utilizo o termo ‘terreiro’ para me referir aos espaços concretos e simbólicos onde se realizam os rituais 
do Candonblé. Esse termo é comumente utilizado pelos candomblecistas e também umbandistas, ainda que 
os últimos se refiram ao espaço de culto da Umbanda como “Centro”. Às vezes o termo ‘terreiro’ é 
substituído pelo termo ‘barracão’, e ambos aparecem no texto, e fiz questão de mantê-los como forma de 
elucidar a complexidade e diversidade no uso das expressões que qualificam e nomeiam as estruturas que 
compõe essa religiosidade. Sobre o termo ‘barracão’ é válido ressaltar que na maioria das vezes é uma 
referência direta a estrutura central do espaço do terreiro, o salão onde se realizam as festas ouxirê como é 
chamado o culto de louvor aos Orixás e Inquices no idioma iorubá.  
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Campo Grande a capital do estado, urbanizada e cosmopolita é também tida como 

o centro irradiador de práticas culturais e políticas, de modo que os terreiros ali instalados 

exercem uma influência muito importante no interior do estado. A sua maioria está 

localizada nos espaços periféricos da cidade - entendendo o conceito de periférico como 

sendo político e geográfico - e por esse motivo, há entre eles uma relação de espaço 

público e político que os torna muito importantes, Coutrot (1996, p.334) afirma que: 
 

O fundamento de todas essas mediações reside no fato de que a 

crença religiosa se manifesta em Igrejas que são corpos sociais 

dotados de uma organização que possui mais de um traço em comum 

com a sociedade política. Como corpos sociais, as Igrejas cristãs 

difundem um ensinamento que não se limita às ciências do sagrado 

e aos fins últimos do homem. Toda a vida elas pregaram uma moral 

individual e coletiva a ser aplicada hic et nunc; toda a vida elas 

proferiram julgamentos em relação à sociedade, advertências, 

interdições, tornando um dever de consciência para os fiéis se 

submeter a eles. Definitivamente, nada do que concerne ao homem 

e à sociedade lhes é estranho, mesmo que de uma época para outra a 

insistência em certos preceitos tenha eclipsado outros. 
 
 

A religião também assume o papel do Estado, porque quando ela se organiza na 

forma de uma comunidade passa a garantir a segurança de quem a freqüenta, resolvendo 

os problemas mais imediatos. Essa característica, muito comum na Umbanda e no 

Candomblé foi observada por Lísias Negrão (1996) em sua obra “Entre a Cruz e a 

Encruzilhada”, tese de doutoramento do autor que conta a história da Umbanda em São 

Paulo e onde fica clara essa relação centro/periferia a que me refiro, uma vez que, os 

terreiros de Candomblé e centros de Umbanda também são corpos sociais e por isso 

realizam mediações entre o social e o político. 
 

Para o autor a Umbanda emerge como um culto em constituição, complexo e 

contraditório. Dividido internamente em terreiros e federações, aqueles mais próximos 

das camadas populares produtoras de seu universo simbólico, oscilando entre os apelos 

integrativos da moralidade cristã e a fidelidade às suas origens. Na tentativa de 

compatibilização dessas duas tendências, lançam mão de reinterpretações daqueles 

princípios morais, inspirando-se em concepções tiradas de suas raízes negras, ainda 

presentes em sua memória. 
 

Assim, o estudo dessa prática religiosa no Mato Grosso do Sul, está intimamente 

ligado com a história de desenvolvimento do estado, e não digo isso do ponto de vista 

econômico, mas sim político e social, uma vez que falo da identidade e representação de 

uma sociedade que depois da divisão do estado, tem a ‘missão’ou interesse de construir 
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novos símbolos de expressão regional para o antigo sul de Mato Grosso agora Mato 

Grosso do Sul, um novo estado da Federação Brasileira. 
 

É nesse contexto que busquei escrever essa história das religiões afrobrasileiras 

do Mato Grosso do Sul, especificamente a história do Candomblé, embora o objetivo 

fosse dar continuidade às pesquisas que havia iniciado no programa de mestrado em 2006, 

onde pesquisei sobre a gira de baianos nos terreiros de Umbanda da cidade de 
 

Dourados. A mudança de enfoque se justifica pelo fato de um entendimento acerca da 

construção e/ou formação dessas práticas nessa região que, diferentemente da Umbanda, 

o Candomblé facilita o levantamento de uma genealogia das famílias que se formam 

quando uma pessoa entra para a religião e assim, a possibilidade verificar com quais 

regiões do Brasil essas práticas dialogam. 
 

Levando em consideração a ausência de bibliografia sobre o tema na região, 

constituí a minha pesquisa por meio do trabalho de campo, realizando inúmeras viagens 

ao estado, visitando terreiros e conversando com pais e mães de santo com o objetivo de 

contruir uma rede de colaboradores para o projeto. 
 

Meu primeiro contato veio através do amigo Lourival, professor de história da 

UFMS – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul que também é membro do NEHO 

– Núcleo de Estudos em História Oral, sediado na USP e organizado pelo professor José 

Carlos Sebe Bom Meihy. Lourival me passou o contato de um pai de santo que fora seu 

aluno no curso de História, Pai Sinavokê e por intermédio dele cheguei aos demais pais e 

mães de santo que constituíram a rede de colaboradores para as narrativas. 
 

Entre os anos de 2013 e 2015 realizei diversas visitas ao estado. Fiz uma 

preparação para realizá-las o que obviamente incluía idas aos terreiros para aprender um 

pouco do significado dos rituais, algumas palavras do idioma iorubá, as comidas votivas, 

os cantos de louvores. 
 

Foi  em  Botucatu,  entre  2012  e  2013,  cidade  onde  resido  atualmente,  que 
 

participei de um Candomblé, como um abiã
3
, um iniciado no culto sem ter feito o santo. 

Fui recebido pelo Tata Carlinhos em seu Congá chamado “Izó Inkisse Tateto Terê-

Kompensu Kissimbi Amassi”, que na tradução do idioma Kimbundo significa: Casa de 

Santo Pai Logum Edé e Águas de Oxum. 
 
 
 
 

 
3Os significado dos termos presentes no texto no idioma iorubá ou quimbundo, encontram-se organizados 
em um glossário que segue anexo ao final do trabalho.  

18 



Tata Carlinhos me recebeu e concordou em explicar o funcionamento básico de 

sua casa desde que eu fizesse uma limpeza - um bori - me comportasse e participasse dos 

rituais na condição de abiã. Desse modo, me organizei para viver essa experiência num 

grupo de iniciantes com mais três pessoas, que haviam se desligado de um Centro de 

Umbanda com a justificativa de que o Candomblé fornecia um ensinamento mais 

profundo. 
 

Era sexta feira de algum dia do mês de junho, período muito frio na cidade. Foi 

por volta das 19 horas que os rituais de limpeza começaram. Os preparativos para esse 

dia já haviam sido acertado semanas antes. Tivemos que comprar tecido branco, farinhas, 

legumes, galinhas, ovos, feijões, tudo o necessário para nossa estadia durante o ritual que 

aconteceria durante o final de semana. 
 

No dia do ritual, os filhos da casa trabalharam durante a tarde na organização do 

espaço, desde a limpeza do barracão até a preparação dos banhos de ervas. O barracão de 

Tata Carlinhos é construído de barro com uma mistura de ervas que ele próprio fez para 

o reboco das paredes. 
 

É um terreiro pequeno, dispõe de alguns metros quadrados distribuídos ao fundo de 

sua casa. Na entrada há dois espaços distintos: do lado esquerdo ficam duas casas de santo: 

uma dedicada aos Exúsque permanece trancada com corrente e cadeado;aoutra, aberta, fica 

assentamentos de catiços, como são chamadas as entidades da Umbanda cultuadas nos 

Candomblés, principalmente da nação Angola, como é o caso do Congá. Do lado direito, há 

uma roça formada das principais ervas que são utilizadas nos rituais, além da jarra de abô, 

que é um banho aromático constituído desde a construção do 

Congá, e também a bandeira do Tempo
4
. Ao fundo dessa roça, ficam os cercados onde se 

criam galinhas, pombas e coelhos, também utilizados nos rituais. O barracão onde 

acontece o xirê fica localizado no centro desse espaço, e dentro dele os roncós, os quartos 

onde se recolhem os inciados durante os rituais. 
 

No início da noite, fomos recebidos pelo Tatá e seus filhos, que nos organizaram 

sobre um tapete de folhas preparado ao centro do barracão e onde iniciou o ritual da 

limpeza. Havia no entorno desse tapete um monte de pratos, cada qual com uma comida 

diferente: farinhas aromáticas, ovos, acaçá - um bolinho feito de farinha de milho branco 

e água - pinga, pipoca, acarajé, sal e açúcar. 
 

Cada um desses ingredientes foi passado em nossos corpos pelo Tata enquanto 

que os seus filhos, colocados em círculos entoavam vários cânticos que se alternavam 
 
 

4No glossário aparece o termo Iroko, como é cultuado no Candomblé da nação Ketu. 
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entre o idioma kimbundo e o iorubá. Eram cânticos de louvores aos Orixás
5
 ou Inquices. 

Ao término dessa primeira parte do ritual, fomos retirados desse lugar e nos posicionaram 

na parte da frente do barracão diante do quarto de Exú, lá as galinhas foram mortas e seu 

sangue oferecido num alguidar para as Pombagiras e Exús da casa, e parte foi passado 

em nosso corpo e derramado sobre nós, um pouco, misturado à pinga nos foi dado de 

beber. 
 

Após isso, nos posicionamos de joelhos, já passado das 22h e digo o horário 

porque o próprio Tatá falou que não era para entrarmos no roncó depois da meia noite. 

Enquanto ficamos ali, os cânticos continuaram e cada um de nós foi levado ao banheiro 

onde nos despimos daquela roupa toda cheia de sangue e comida,nos banhamos com as 

infusões de ervas e depois, nos vestiram atacãs que é um tipo de pano amarrado no busto, 

nos colocarm em calças muito largas e nos ataram panos para segurar uma mistura de 

canjica com manteiga que foi arrumada no centro da nossa cabeça. Ao fim, fomos 

conduzidos ao roncó onde as esteiras estavam arrumadas e ali nos deitamos posicionados 

de frente para uma coleção de outros pratos de vários tipos de comidas e muita vela 

acessa. 
 

Por várias vezes durante a noite Tata nos acordou para aprendermos as rezas 

básicas dedicadas ao santo, além de mais banhos de infusões de ervas. O café da manhã 

foi um bolinho de acaçá com chá de hortelã e no almoço apenas uma papa de milho 

triturado misturado com camarão seco e azeite de dendê. Passamos o sábado todo deitado 

e por vezes rezando, e somente no domingo a noite, durante o xirê, que saímos do roncó 

para sermos apresentados a um público de seguidores do terreiro, e naquele momento nos 

tornamos abiã. 
 

Depois desse ritual de inciação, continuei por vários meses seguidos trabalhando 

no terreiro, participando dos xirês, de rituais de iniciação de outros filhos, além da feitura 

de santo que fora realizada no Ogã da casa, depois uma confirmação de sete anos para 

uma filha de outra cidade. 
 

Durante esse tempo que permaneci nesse terreiro tive a oportunidade de ajudar na 

organização e limpeza, no cozimento de muitos pratos de comidas votivas e até da 

matança de animais. Fui por vezes ao mato colher ervas para os banhos, e passei muitas 

noites em claro cuidando de filhos iniciados. 
 
 
 

5O termo ‘Orixás’ será utilizado na maioria das vezes como um termo geral, substituindo o termo Inquice 
e Vodun. O objetivo é apenas simplificar a escrita e as explicações sobre os fatos, já que Orixá é comumente 
o termo mais popular para representar os deuses do Candomblé, independente das nações a que estes fazem 
parte.  
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Permaneci nesse terreiro por aproximadamente dez meses. Tempo esse que me 

permitiu conhecer apenas a dinâmica de funcionamento de uma religião tão complexa 

quanto o Candomblé. Essa experiência foi importante no processo de entrevistar os pais 

e mães de santo, e me senti apto a realizar o trabalho de campo. Foi no final de 2013 que 

passei a visitar os terreiros de Candomblé no MS, em algumas delas apenas conhecendo, 

fazendo contatos, verificando as histórias e as ligações que uma tinha com a outra, e em 

outras visitas foi possível ligar o gravador e nas últimas apenas levar as histórias prontas, 

digitadas e transcriadas para a conferência final. 
 

Nessas visitas, conheci rituais, tive o aceite para ligar o gravador e em outras 

simplesmente à desistência, ou o não - querer falar-em cima da hora sobre a sua própria 

história. Nos bastidores desse trabalho de campo, também escutei outras histórias que 

embora não foram gravadas contribuíram para as análises que apresentarei no último 

capítulo. 
 

Fazia uns sete anos que havia me mudado do MS para São Paulo, e desde a minha 

defesa do mestrado, não tinha mais entrado em contato com os terreiros de Dourados ou 

qualquer outra cidade, e me impressionou saber, durante a minha volta para as pesquisas, 

o quanto a Umbanda e o Candomblé se desenvolveram. No processo de organização da 

rede de colaboradores, foi possível perceber que existem atualmente inúmeras casas 

dessas práticas religiosas espalhadas por todo o estado e que há um forte movimento de 

integração e organização política entre elas. Isso chama a atenção para que os 

pesquisadores voltem seu olhar para essas histórias que se levantam num grande 

movimento como os que existem em São Paulo, Rio e Bahia. 
 

Quando me encontrei com Pai Sinavokê pela primeira vez em Campo Grande, ele 

me perguntou quem eu gostaria de conhecer para iniciar a pesquisa e lhe respondi que 

queria conversar com os pais ou mães de santo mais antigo de Campo Grande, pois, tinha 

a intenção de levantar a história de formação do Candomblé no estado. Eu não imaginaria 

que no fim, a minha rede de colaboradores se ligaria a um único pai de santo que é Pai 

Aderbal ou Amabeí, pois este foi apontado como o difusor do Candomblé no estado. 
 

Dessa maneira, a história que irei contar parte das narrativas de alguns filhos e 

netos de Pai Aderbal,bem como dele mesmo, considerado o responsável pela organização 

do Candomblé em Corumbá e Campo Grande, além de expandí-lo pelo interior do estado 

e também para outros lugares, como Mato Grosso, inclusive. 
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Éválido dizer que as entrevistas são muito importantes para entender como, no 

imaginário desses autores sociais, se constitui, por meio de seu discurso, a sua própria 

história, sendo esta uma ‘história vista de baixo’
6
, escrita por quem de fato vive a 

experiência da narrativa e ainda tem a oportunidade de assiná-la, como no dizer de Beatriz 

Sarlo:“a história oral e o testemunho restituíram a confiança nessa primeira pessoa que 

narra sua vida (privada, pública, afetiva, política) para conservar a lembrança ou para 

reparar uma identidade machucada” (2007, p.19). 
 

O levantamento de informações por meio de entrevistas constitui na verdade um 

aporte sobre a construção de uma memória dessa história seja ela individual, coletiva ou 

uma recordação como afirmou Assmann (2011) ao dizer que “a recordação não é mais 

que um resquício tênue da experiência originária para a qual não há mais caminho de 

volta (p. 113)”.Ainda segundo a autora o sujeito da Era Moderna é de fato um observador 

e para isso implica distância e descorporificação, de modo que, esse observador tem como 

objetos seu ambiente e a sí mesmo. Sendo assim o objeto da recordação está marcado pelo 

esquecimento, e o esquecimento torna-se um aspecto indelével do recordar, pois: 
 

A memória não é, para Locke, um recipiente hermético que 
seguramente protege seu conteúdo da dispersão. Recordar e 

esquecer interpenetram-se e trasmutam-se sob a forma do declínio 

sorrateiro, do apagamento permanente das experiências dos sentidos 
e das noções de tempo. A memória não é uma fortaleza contra o 

tempo, ela é o sensor mais sensível para a mensuração do tempo, ou 
nas palavras de Locke: a sepultura que carregamos em nós (p. 108). 

 

Portanto, as narrativas que compõem essa pesquisa são antes de tudo, um quadro 

mensurado do tempo em que objetos, sentimentos e sensações marcaram um determinado 

lugar, seja ele simbólico ou geográfico. É por meio delas, que podemos acessar esses 

objetos, sentimentos e sensações para apontar possibilidades de entendimento acerca de 

uma história. 
 

Por esse motivo, não se trata de entrevistas, mas sim de entre-vistas, constituídas 

num diálogo temporal chamado de recordação e que nos ajuda a entender essa história, já 

que o homem moderno é um observador de sí e de seu ambiente, a junção dessas múltiplas 

observações poderá nos oferecer uma visão mais ampla sobre determinado aspecto da 

nossa vida em sociedade, ou no caso dessa pesquisa, do Candomblé no Mato Grosso do 

Sul. 
 
 

6
  Cf. SHARPE, Jim. A história vista de baixo. In: BURKE, Peter (org.). A escrita da história: novas 

perspectivas. Trad. De Magda Lopes. São Paulo : UNESP, 1992. (Biblioteca Básica).  
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A oralidade é muito importante nos terreiros e presente em sua constituição 

ritualística e na manutenção da própria memória. Por esse motivo, não é tão simples ligar 

um gravador diante de um pai ou mãe de santo e lhe fazer perguntas. A transmissão oral 

como observou Elbein (2008) “é uma técnica a serviço de um sistema dinâmico (p.47)”, 

e num terreiro significa na maioria das vezes tocar em assuntos que não podem ser 

revelados a qualquer um. 
 

Assim, uma pesquisa que tenha como objeto de estudo os terreiros de Umbanda e 

Candomblé, terá que ter por base metodológica a oralidade, ou dentro do campo da 

História, como é chamada, a História Oral. Usando desse aporte teórico, defendido por 

José Carlos Sebe Bom Meihy em seu “Manual de História Oral” (2010), a base da 

pesquisa se fundamentou em entre-vistas realizadas com os chefes de terreiros, como já 

venho fazendo desde o mestrado
7
 e que tem mostrado muito eficaz no levantamento do 

processo histórico da construção ou organização desses terreiros no Mato Grosso do Sul, 

haja vista que não há documentação escrita que possa apontar para esse objetivo. 
 

Dessa maneira, as entre-vistas que realizei para esse trabalho partiram da coleta 

de narrativas orais de vida.A escolha por essa categoria dentro da História Oral se justifica 

pela necessidade de se autogovernar dada ao narrador nessa modalidade, já que estamos 

falando de Candomblé onde a oralidade é um processo sagrado de manutenção da 

memória, da circulação de informações e conhecimentos também sagrados. 
 

Esse tipo de narrativa tem por objetivo valorizar o indivíduo no contexto da sua 

estrutura social e serve, sobretudo, para entendermos o funcionamento das sociedades já 

que oferece um contexto, ainda que do ponto de vista de seu narrador, mas um contexto 

social dos fatos narrados. 
 

A pesquisa também foi fundamentada dentro do campo teórico da História 

Cultural defendida por Roger Chartier (1986), em que afirma que “a história deve ser 

entendida como o estudo dos processos com os quais se constrói um sentido” (p.27). 

Assim entendo que a História Cultural se ocupa de uma cultura cotidiana, pois, ao longo 

do tempo percebeu-se a sua importância como meio para compreender as mudanças que 

aconteciam na sociedade, e no caso dos terreiros de Mato Grosso do Sul, esse cotidiano 

ajuda a mostrar as continuidades e rupturas dessa história.É nesse sentido que a teoria 

norteou o entendimento na análise das fontes e na escrita, uma vez que essa pesquisa 

mostrará uma parte desse cotidiano. 
 
 

 
7
 Cf. CASALI, Rodrigo. Quando os baianos se pintaram de Dourado(s): aspectos das práticas umbandistas 

da cidade de Dourados-MS. Mestrado em História – UFGD, 2006. (Dissertação).  
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Utilizei os referenciais teóricos da História vista de baixo, defendida por Jim 

Sharpe (apud BURKE, 1992) que demonstra que “a história vista de baixo deve servir no 

auxílio do estabelecimento da identidade de classes inferiores, proporcionando um campo 

de trabalho que nos permite conhecer mais sobre o passado”, ou seja, “de grande parte 

dos segredos, que poderiam ser conhecidos, e, que ainda hoje estão encobertos (p. 61-2)”. 
 

Não posso deixar de mencionar Bourdieu e seu conceito de poder simbólico 

(2000), como “instrumentos por excelência da integração social: enquanto instrumentos 

de conhecimento e de comunicação que tornam possível o consensus acerca do sentido 

do mundo social que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social (p. 

10)”. 
 

Esses referenciais embasaram o caminho que pretendi fazer tanto na coleta das 

fontes quanto na análise e produção do texto final, assim, eles forama base de 

fundamentação para o entendimento das questões que foram levantadas na busca por 

entender a constituição dahistória desses terreiros no Mato Grosso do Sul. 
 

Organizei o presente trabalho em trê partes: a primeira intitulada “Saudação aos 

Orixás”, tem por objetivo realizar uma apresentação sobre a temática do projeto bem 

como contextualizar o ambiente geográfico e histórico do estado do Mato Grosso do Sul. 

Sendo assim, essa primeira parte ficou subdividida em dois capítulos – o primeiro 

intitulado “O Candomblé no Brasil”, busca fazer uma síntese da histórica da formação 

desta religião no Brasil, tentando chegar até o Mato Grosso do Sul, cenário da pesquisa 

em questão. O segundo capítulo “Breve História do Mato Grosso do Sul: terra de 

Candomblé” irá contar a história do estado com a finalidade de entender o contexto de 

localização geográfica, histórica e social dos terreiros pesquisados, bem como suas 

especificidades. 
 

A segunda parte intitulada “Segredo de Roncó” tem a finalidade de apresentar as 

narrativas dos colaboradores da pesquisa. Cada entre-vista formou um capítulo único, 

marcado por um entre-texto meu, onde narro o contexto de cada uma dessas narrativas. 

Nomeio essa parte de ‘segredo’ porque intenciono fazer uma alusão ao conhecimento que 

o pai ou mãe de santo passa a seu filho (a) quando esse é inciado. É por meio da oralidade 

que o conhecimento do Candomblé é passado de geração á geração. Considero essa parte 

como central da pesquisa, pois, ela trás o ponto de vista sobre a religião por um olhar de 

quem a vive com fé e pode também fazer a crítica. Essas 

 

 

24 



narrativas são importantes porque eu as considero como sendo a própria história do 

Candomblé no Mato Grosso do Sul. 
 

A terceira parte intitulada “Jogo de búzios” faz referência ao oráculo mais 

conhecido do Candomblé, cuja intenção é saber sobre os acontecimentos futuros ou 

mesmo os que estão obscurecidos pela mente de seu consulente. Os búzios são utilizados 

na maioria das vezes pelas pessoas que estão com problemas e precisam de uma solução, 

de um caminho, necessitam fazer, portanto, uma reflexão mais profunda sobre 

determinada questão. É sobre essa reflexão de que esta parte se trata. Subdividida em dois 

capítulos, se ocupa em analisar as narrativas e construir um caminho para o entendimento 

da história do Candomblé no Mato Grosso do Sul. 
 

O primeiro capítulo “Linhagem e legitimidade do Candomblé no MS” trata 

exclusivamente da formação das famílias de santo. Partindo das narrativas, busquei 

construir as filiações dos terreiros com o intuito de entender a formação da rede de diálogo 

dos terreiros do MS com as outras regiões do Brasil, além de buscar demonstrar a 

importância do Pai Aderbal na construção de um espaço profícuo para a manifestação 

dessas religiões na região, além desse fato há também o da legitimidade construída ao 

pertencer a esta ou aquela casa. 
 

O segundo capítulo cujo título “O Candomblé do MS” faz uma síntese das 

principais características da religião presente no estado. A formação do Candomblé, o 

calendário de festase questões que foram apontadas nos jornais e nas atas das Federações, 

cujos documentos seguem anexo, além do diálogo com outras regiões do Brasil foram os 

temas discutidos desse capítulo. 
 

A respeito da escrita, é preciso dizer que me deixei influenciar pelo trabalho de 

Ruth Landes “Cidade das Mulheres”, presente de meu orientador que me indicou a leitura. 

A maneira como essa antropológa escreveu sobre o que viu durante sua visita à Bahia, é 

o que torna o seu trabalho importante, e me ajudou muito nas escolhas que fiz na hora de 

redigir esse texto. 
 

Apenas um último esclarecimento se faz necessário: é dizer que apesar do caráter 

antropológico que esse trabalho apresenta, cabe ressaltar que os olhos do observador 

foram treinados no campo da História, logo há uma identidade definida aqui que é a do 

historiador. 
 

E finalizando esta etapa, convido o leitor a “Saudar os Orixás”, pois o xirê será 
 

aberto. 
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PARTE I 
 

SAUDAÇÕES AOS ORIXÁS 
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Entrada 
 

 

Saudações aos Orixás é o cumprimento que se faz num terreiro de Candomblé 

toda vez que iniciam os rituais e as festas. A saudação é parte do rito inicial porque atrai 

para o Congá a energia dos Orixás, dos Voduns ou dos Inquices, que contribuirão para a 

realização dos trabalhos do dia, sem essa energia, essa emanação, não há Candomblé. 
 

Da mesma forma, essa parte também se assemelha a um rito inicial, de 

apresentação do contexto simbólico, espacial e histórico onde se insere a presente 

pesquisa que, por esse motivo foi nomeado ‘Saudação aos Orixás’. O objetivo é 

apresentar duas questões preliminares e contextuais para o seu entendimento, pois sem 

isso receio que seja difícil entender todo o resto. 
 

Assim, dividi essa parte em dois capítulos: o primeiro tem por finalidade 

apresentar o Candomblé, dentro do contexto de sua formação ao longo do tempo; o 

segundo vai falar do Mato Grosso do Sul, lugar onde transcorrem essas manifestações 

religiosas, lugar onde a história se desenvolve. 
 

Essa é uma história sobre a fé, mas precisamente sobre uma crença cheia de 

mistérios, rituais, ritos de passagem, oferendas e sacrifícios de animais. É a religião da 

mãe natureza, senhora de tudo, dona do Congá. Sábia e paciente, não mede a sua 

existência cronológica. É generosa, muito poderosa e por isso permite uma interação 

perfeita entre seus elementos e o homem. 
 

A mãe natureza não está sozinha, tem seus jardineiros, cada um responsável por 

um aspecto da vida aqui na Terra, cada com um poder especial para governar o que lhe é 

cabido. 
 

Contam que: 
 

Quando Olodumare fez o mundo, deu a cada orixá um reino, um 

posto, um trabalho. A Exu deu o poder da comunicação e a posse 

das encruzilhadas. A Ogum deu o poder da forja, o comando da 

guerra e o domínio dos caminhos. A Oxóssi ele entregou o patronato 

da caça e da fartura. A Obaluaê deu o controle das epidemias. 

Olodumare deu a Oxumarê o arco-íris e o poder de comandar a 

chuva, que permite boas colheitas e afasta a fome. Xangô recebeu o 

poder do trovão e o império da lei. Oiá-Iansã ficou com o raio e o 

reino dos mortos, enquanto Euá foi governar os cemitérios. 

Olodumare deu a Oxum o zelo pela feminilidade, riqueza material e 

fertilidade das mulheres. Deu a Oxum o amor. Obá ganhou o 

patronato da família e Nanã, a sabedoria dos mais velhos, que ao 

mesmo tempo é o princípio de tudo, a lama primordial com que 

Obatalá modela os homens. A Oxalá deu Olodumare o privilégio de 

criar o homem, depois que Odudua fez o mundo. E a criação se 

completou com a obra de Oxaguiã, que 
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inventou a arte de fazer os utensílios, a cultura material. Para 

Iemanjá, Olodumare destinou os cuidados de Oxalá. Para a casa de 

Oxalá foi Iemanjá cuidar de tudo: da casa, dos filhos, da comida, do 

marido, enfim. Iemanjá nada mais fazia que trabalhar e reclamar. Se 

todos tinham algum poder no mundo, um posto pelo qual recebiam 

sacrifício e homenagens, porque ela deveria ficar ali em casa feito 

escrava? Iemanjá não se conformou. Ela falou, falou nos ouvidos de 

Oxalá. Falou tanto que Oxalá enlouqueceu. Seu ori, sua cabeça, não 

aguentou o falatório de Iemanjá. Ela deu-se então conta do mal que 

provocara e tratou de Oxalá até restabelecê-lo. Cuidou de seu ori 

enlouquecido, oferecendo-lhe água fresca, obis deliciosos, 

apetitosos pombos brancos e frutas dulcíssimas. O Oxalá ficou 

curado. Então, com o consentimento de Olodumare, Oxalá 

encarregou Iemanjá de cuidar do ori de todos os mortais. Iemanjá 

ganhara enfim a missão tão desejada. Agora ela era a senhora das 

cabeças (PRANDI, 2001. p. 397). 

 

É por meio dos Orixás que a mãe natureza dá o que lhe é pedido, mas tira o que 

não lhe é dado, fecunda sementes, cria sabedoria, fecunda rios e florestas, renova 

montanhas, mas também cria desertos áridos e inóspitos, dá a vida e também a tira, dá a 

saúde e também a peste. Por ser misteriosa cabe-lhe um constante estudo, aprendizado e 

diálogo que pode ser resumido numa única palavra, num único sentido – Candomblé! 
 

Uma história como esta, é nutridacom personagens, com uma trama que ainda será 

mostrada mais adiante, devagarzinho, com calma, capítulo a capítulo, não pode começar 

assim, de repente, porque num terreiro de Candomblé, não se começa uma festa ou um 

trabalho sem antes saudar os donos da natureza, os Orixás. E se isso é a premissa para o 

início dos trabalhos, então vamos lá: 

 
Epa, epa Babá! Salve meu pai Oxalá! 

 
Atotô Obaluaiê! 

 
Okê Arô Oxóssi! 

 
Ora iê-iê-ô, mamãe Oxum! 

 
Patakori Ogum! Ogunhê, meu pai! 

 
Odo-fe-iaba! Odô-iá, Iemanjá! 

 
Kawô Kabiecile, meu pai Xangô! 

 
Eparrê Oiá! Salve Iansã! 

 
Oni Beijada! Aos Ibêjis. 

 
Saluba Nanã! 

 
Euê-ô, Euê-ô, Euê-ô, Ossaim! 

 
Laroyê Exu! Exu é mojubá! 

 
Saudações aos Orixás! 

 
O xirê está aberto! 
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1. O CANDOMBLÉ NO BRASIL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem 01: Festa de Iemanjá em Praia Grande. 
Fonte: CASALI, Rodrigo, 2011. 

 

A imagem acima é de um monumento em homenagem à Iemanjá, localizado no 

município de Praia Grande no Estado de São Paulo, litoral sul. Esse monumento não foi 

erguido nessa praia por um motivo qualquer, mas porque neste local acontece todos os 

anos, durante o mês de dezembro, uma festa em homenagem a esse Orixá. Reúnem-se ali 

mais de cinco mil terreiros entre Umbanda e Candomblé. 
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Imagem 02: Festa de Iemanjá em Praia Grande.  
Fonte: CASALI, Rodrigo, 2011. 

 

Trata-se de um momento importante na história das religiões afro-brasileiras, pois, 

estas têm a oportunidade de se manifestarem publicamente, de ocuparem um espaço tanto 

concreto -a praia onde se realiza a festa - quanto simbólico, cujo objetivo é existir e 

expressar-se cada qual à sua maneira, de mostrar a união e a força desses segmentos 

religiosos que persistiram no tempo histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem 03: Festa de Iemanjá em Praia Grande.  
Fonte: CASALI, Rodrigo, 2011. 
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Os religiosos dos terreiros de Candomblé se reúnem para tocar seus atabaques 

saudando aos Orixás e em especial à Iemanjá. Assim como mostram as imagens 02 e 03, 

os rituais acontecem ali na praia durante o dia e seguem noite adentro. Qualquer pessoa 

podeaproximar de um desses espaços e assistir o batuque, todos são convidados ao xirê, 

inclusive os curiosos. Os filhos de santo passam o dia dançando e cantando, servindo 

como cavalos para os Orixás que vêm do Orum, brincar com os mortais. 
 

Nos terreiros de Umbanda e nos Candomblés de Angola, além dos Orixás, há 

também a vinda dos ancestrais, dos Eguns como são chamados os espíritos dos mortos 

que viveram outrora aqui na Terra. Deste modo são os Marujos e Marinheiros que 

também vêm brincar com seus cavalos e homenagear a grande ‘Rainha do Mar’, afinal, 

viveram e percorreram os setes mares com sua proteção e de outras santas católicas 

sincretizadas com Iemanjá. 
 

A imagem 04 mostra a capacidade de cada terreiro embelezar o seu Congá, 

fazendo decorações bem criativas onde o ponto central é a grande ‘Rainha do Mar’, 

transformando o espaço da praia num grande mural rico de símbolos e histórias que 

retratam a presença das religiões afro-brasileiras no país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem 04: Festa de Iemanjá em Praia Grande. 
Fonte: CASALI, Rodrigo, 2011. 

 

Tive a oportunidade de prestigiar essa festa em 2011, a convite de um centro de 

Umbanda da cidade de Botucatu, interior de São Paulo. Ficamos em Praia Grande por 

três dias, onde fiz essas fotografias. Um detalhe desta festa, é que é permitido a qualquer 

pessoa tirar fotos de qualquer ritual ou celebração, não há impedimentos, pois também 

não há rituais proibidos ou secretos acontecendo ali. 
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Qualquer um também pode entrar num terreiro de Candomblé ou Umbanda 

instalado ali e se divertir, rezar, fazer oferendas, consultar-se com os guias. O objetivo da 

festa é homenagear a mãe dos mares, mas também criar um espaço de tolerância a outras 

crenças e aproximar as pessoas, já que muitos conhecem apenas superficialmenteessas 

manifestações religiosas, sobretudo, na cultura popular em que as expressões ‘macumba’ 

e ‘saravá’ são consideradas como ‘coisas do demônio’ ou ‘magia negra’. 
 

Durante esses três dias que fiquei ali, a Avenida Beira Mar tinha um fluxo de 

ônibus muito grande. Eram caravanas chegando e indo embora, aquelas que vinham 

iniciar a sua peregrinação e outras que já haviam completado suas tarefas. Geralmente, a 

participação na festa de Iemanjá em Praia Grande é o ultimo ritual que muitos centros ou 

terreiros fazem para encerrar as atividades do ano. 
 

Neste Centro de Umbanda que participei, os filhos da casa fizeram rituais na mata 

e nas cachoeiras durante sete meses, até estarem todos prontos para pular as sete ondas e 

entregar a oferenda à Iemanjá. É a renovação da vida, de mais um ciclo que começa, e 

começa antes do ano novo cristão, antes da passagem do ano no calendário ocidental. 

Para quem pulou as sete ondas, entregou sua oferenda a ‘Rainha do Mar’, pode-se dizer 

que concluiu com suas obrigações, seus desejos estão no caminho da realização. 
 

Pai Carlos que é o chefe desse Centro me disse que quem não faz todas as 

obrigações não aguenta ficar a noite lá, na celebração. Assim, os rituais que antecedem a 

peregrinação são importantes para dar aos filhos fé e força para os rituais que se seguirão 

durante os festejos. Não apenas esse Centro de Botucatu, mas outros que tive a 

oportunidade de conhecer, também fazem rituais antecedentes à festa, sejam de Umbanda 

ou de Candomblé. 
 

Dessa maneira, o clímax é colocar o barco no mar com os presentes para Iemanjá, 

vê-lo ir embora e não voltar. Se o barquinho não voltar é sinal que o Orixá gostou da 

oferenda, caso contrário, será preciso fazer novamente, pois nenhuma oferenda à Iemanjá 

pode ser recusada: 
 

Logo no principio do mundo, Iemanjá já teve motivos para desgostar 

da humanidade. Pois desde cedo os homens e as mulheres jogavam 
no mar tudo o que a eles não servia. Os seres humanos sujavam suas 

águas com lixo, com tudo o que não mais prestava que estava velho 
ou estragado. Até mesmo cuspiam em Iemanjá, quando não fazia 

coisa muito pior. Iemanjá foi queixar-se a Olodumare. Assim não 
dava para continuar; Iemanjá Sessu vivia suja, sua casa estava 

sempre cheia de porcaria. Olodumare ouviu 
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seus reclamos e deu-lhe o dom de devolver à praia tudo o que os 

humanos jogassem de ruim em suas águas. Desde então as ondas 
surgiram no mar. As ondas trazem para a terra o que não é do mar 
(PRANDI, Op. Cit., p. 392). 

 

Assim tudo o que é ofertado à Iemanjá tem que ser feito com muito capricho e 

muito carinho. A festa em sua homenagem é para agradecer as boas energias, o axé que 

ela proporcionou aos homens. Os presentes ofertados são uma forma de agradecimento, 

por isso, no barco, são colocados perfumes, para tornar suas águas sempre perfumadas; 

flores, para enfeitar o fundo do mar; pente, para pentear seus cabelos em noites enluaradas 

refletidos sobre as águas; e o espelho, para que ela possa se ver, afinal, Iemanjá é vaidosa, 

como suas irmãs, Iansã e Oxum. São regalos que, em algum momento da chegada dos 

africanos nestas terras, esses elementos concretos ou simbólicos se construíram ou se 

ressignificaram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 05: Festa de Iemanjá em Praia Grande.  
Fonte: CASALI, Rodrigo, 2011. 

 
 

Desde a chegada na praia há várias tarefas a serem cumpridas, especialmente para 

as caravanas que vem durante o dia com o prazo de ficarem apenas aquela noite. E tudo 

começa muito cedo, cinco horas da manhã já tem gente demarcando o seu espaço na areia, 

erguendo a tenda, enfeitando o Congá. 
 

É muita coisa que se trás para uma festa assim, praticamente se transporta boa 

parte do terreiro: os atabaques, os Santos, quilos e quilos de roupas que serão camada por 

camada organizadas no corpo dos iaôs, mas principalmente o barco, o elemento principal. 
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Na imagem 05 o pequeno barquinho carregado com os presentes, está pronto para 

ser lançado ao mar. Alguns são simples, outros mais requintados, tudo de acordo com o 

status do terreiro ou com a sua capacidade criativa. Mas todos eles carregam os presentes 

que não podem faltar à grande Mãe. 
 

Esses rituais são vividos ou reinventados por meio dos mitos, das histórias de cada 

Orixá, caracterizado pelo seu poder, sua comida preferida, seu axé, e a partir daí, vai se 

desenvolvendo no processo histórico – de continuidades e rupturas - tradições orais e 

culturais, um arcabouço de conhecimentos que se desenrolam em uma celebração como 

esta que estou narrando aqui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem 06: Festa de Iemanjá em Praia Grande. 
Fonte: CASALI, Rodrigo, 2011. 

 

Na imagem 06 o pequeno barco, em procissão é levado ao mar, e há uma 

reverência quando se aproxima, pois ele é a casa de uma entidade da natureza que deve 

ser respeitada, dessa forma ninguém entra ou pisa nas águas do mar sem antes pedir 

licença e saudar sua ‘Rainha’ – “Odô-iá, Iemanjá! Com sua licença minha Mãe!” – para 

então fazer a entrega, pôr o barquinho sobre a onda perfeita, aquela que vai levá-lo até o 

fundo, até a morada de Iemanjá. E ali eles irão ficar até vê-lo sumir no meio das ondas, 

desaparecer por completo e ter certeza de que o presente foi aceito. 
 

Nas religiões afro-brasileiras Iemanjá tem imensa grandeza já que ela cuida da 

cabeça, do ori, então homenagens a ela são muito importantes para quem quiser um ori 

fortalecido para ultrapassar os obstáculos da vida cotidiana. Ela conquistou o direito de 

atuar sobre a cabeça dos mortais e ganhou também o domínio sobre as águas. Há várias 

histórias que retratam passagens sobre a conquista desse poder. 
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Os terreiros presentes na festa da Praia Grande vêm de várias regiões do Brasil, 

inclusive do Mato Grosso do Sul, demonstrando que o Brasil é um país de diversidade 

cultural e religiosa. 
 

Nas viagens de campo que fiz à Campo Grande, coletando as entrevistas para esse 

projeto, Pai Sinavokê, meu contato inicial, estava de viagem marcada para Praia Grande, 

em dezembro de 2013 veio com todo o seu terreiro para a festa de Iemanjá, já que no 

Mato Grosso do Sul não há mar, o jeito é se organizar numa grande caravana e vir se 

juntar com outros tantos terreiros. Isso faz com que haja uma interligação entre as casas, 

os espaços dessas religiões por todo o país. 
 

Esse diálogo promovido entre uma casa e outra que acontece por meio da relação 

entre pai e filho de santo aponta a existência de uma rede de relações sociais e culturais. 

Essa rede constituída não está circunscrita apenas no território brasileiro, pois, há pais de 

santo que mantem contato com pais de santo de outros países, inclusive no continente 

africano. 
 

Esse fato torna o Candomblénuma rede de relações sociais e culturais que cria um 

esforço ou uma tentativa de preservar as tradições religiosas oriundas da África.A 

construção hierárquica de pai∕mãe, filho (a) e neto (a) de santo, filiação a esta ou àquela 

casa, é um fator que contribui para que as tradições ritualísticas, canções, Santos, e todo 

esse conhecimento cultural e religioso originário na África frutifique no Brasil. 
 

Ao andar entre os terreiros naqueles dias de 2011refleti sobre a trajetória do 

Candomblé na história do Brasil, ou seja, que caminho que cada símbolo, elemento 

religioso, entidade, Orixá, vestimenta, comida, tradição, conhecimento fez ao longo do 

tempo histórico para estar ali, naquele local, naquele dia, ressignificado, construído, como 

produto histórico, rico e multifacetado, cheio de possibilidades de observação e 

especulações? 
 

É sobre essa possibilidade de caminho que se trata esse trabalho. Embora essas 

religiões sejam estudadasde forma particular, em cada terreiro, em cada região, é inegável 

que há um diálogo muito maior do que se possa imaginar, tudo se conecta por uma teia 

de relações que só pode ser compreendida se lançarmos o olhar pelo tempo. 
 

Existem muitos estudos sobre o Candomblé no Brasil, concentrados 

principalmente entre sociólogos e antropólogos. Os estudos mais conhecidos são
8
: Nina 

Rodrigues (1900), Ruth Landes (1947),Edison Carneiro (1948), Pierre Verger (1954), 
 
 

8As datas referem diretamente aos trabalhos mais antigos ou mais conhecidos dos autores acima citados. 
Existem muitos trabalhos publicados sobre a temática, e utilizei estes apenas como um exemplo da enorme 
bibliografia hoje disponível no Brasil acerca desses estudos.  
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Roger Bastide (1958),Juana Elbein dos Santos (1976), Sérgio Ferreti (1983), Reginaldo 

Prandi (1991),Ordep Serra (1995),eentre umavasta bibliografia e um grande esforço para 

entender o processo de formação dessa manifestação religiosa, que possui uma história 

muito complexa. 
 

Essa questão se pauta no fato de que os documentos estão espalhados e se 

confundem com a história do tráfico africano no Brasil, dependendo, sobretudo, da 

oralidade, das histórias passadas de geração a geração, das tradições mantidas nos 

terreiros mais tradicionais. Por esse motivo, é difícil hoje, pensar numa síntese sobre sua 

história que dê conta de todos os detalhes, porque a principal característica dessa religião 

é a diversidade de sua constituição, o que se manifesta também nas pesquisas realizadas 

sobre o Candomblé. 
 

O Candomblé pode ser definido segundo Odé Keleuy e Vera de Oxaguiã (2009) 

como sendo uma religião criada no Brasil por meio de herança cultural, religiosa e 

filosófica trazida pelos africanos escravizados, sendo reformulada aqui para se adequar 

às novas condições ambientais. A sua principal função é o culto às divindades, sejam 

Inquices, Voduns ou Orixás considerados seres que são a força e o poder da natureza, 

além de serem seus criadores e administradores. 
 

É uma religião possuidora de muitos simbolismos e representações, por isso no 

Candomblé “nada se inventa ou se cria, só se aprende e se aprimora (p.29)”. Assim esse 

saber e conhecimento são conquistados por meio da prática, no cotidiano, com o tempo e 

com grande merecimento, pois esse conhecimento considerado como o segredo, é a fonte 

vital do funcionamento do culto aos Orixás, de modo que, o filho (a) deve merecer para 

receber do Pai∕mãe os segredos sobre o culto aos Orixás. 
 

A história do Candombé está diretamente ligada à história do tráfico africano, no 

contexto da economia mercantilista do século XVI e segundo Heywood (2008), quase 

metade dos africanos que cruzaram o Atlântico veio da África Central e se instalaram em 

vários lugares: Buenos Aires, Colômbia, Peru, Caribe, Suriname, Guianas e região 

costeira dos Estados Unidos até o Canadá, enquanto os africanos da Costa Ocidental, 

estabelecidos em pequenos núcleos, vieram para Bahia, Haiti e Jamaica. 
 

Esse tráfico mais do que qualquer outro, propiciou uma base comum de uma 

herança cultural para os africanos em todas as comunidades das Américas, onde é possível 

encontrar similaridades. Esses elementos comuns, segundo a autora, impediram a 

emergência de culturas locais ou regionais no novo continente derivadas desse ou 
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daquele grupo cultural específico da África Atlântica. Isso ocorreu porque a maioria 

compartilhava uma cultura abrangente antes disso. 
 

Havia de fato uma diversidade de identidades coletivas que estavam sujeitas a 

transformações históricas, devido a diversos fatores, sejam alianças matrimoniais, 

guerras, migrações, agregação de linhagens escravas, apropriação de cultos religiosos 

estrangeiros ou mudanças políticas. Assim a cidade ou o território de moradia e a língua 

também eram importantes fatores e denominações de identidades grupais. Na África 

Ocidental, existia um sistema geral de nomeação pelo qual as cidades compartilhavam o 

mesmo nome com seus habitantes. Essa é uma perspectiva que permite, segundo Parés 

(2007) entender a formação de uma série de “nações” africanas no contexto colonial 

brasileiro. O autor, expressa essa questão da seguinte forma: 
 

No século XVI falava-se de ‘gentio da Guiné’ ou de ‘negro da 

Guiné’ para referir-se de uma forma genérica aos africanos. Mas já 
na primeira metade do século XVII começam a distinguirem-se as 

várias nações. Em Recife, em 1647, na época da guerra contra os 
holandeses, Henrique Dias, chefe do Regimento dos Homens Pretos, 

escreveu uma carta em que mencionava: ‘de quatro nações se 
compõe esse regimento: Minas, Ardas, Angolas e Crioulos’. (p.24) 

 

É visto que as menções feitas às identidades dos africanos não correspondiam à 

critérios políticos ou étnicos prevalecentes na África, mas à distinções elaboradas pelas 

classes dominantes na colônia em função de seus interesses escravistas.Os nomes de 

nações não são homogêneos e poderiam se referir a embarques, portos, reinos e etnias, 

ilhas ou cidades, e foram utilizados pelos traficantes e senhores de escravos, servindo aos 

seus interesses de classificação administrativa e controle. 
 

Oliveira (1988) aponta que as nações africanas tal como ficaram conhecidas no 

novo mundo, não guardavam nem no nome, nem em sua composição social uma 

correlação com as formas de auto-adscrição correntes na África. 
 

Embora o processo não fosse tão unilateral ou radical, existiam casos em que as 

denominações utilizadas pelos traficantes correspondiam efetivamente às denominações 

étnicas ou de identidade coletiva vigentes na África, e expandiram a sua abrangência 

semântica para designar a pluralidade de grupos anteriormente diferenciados. E esse 

parece ter sido o caso de denominações como Gege, Nagô, Banto entre outras, que vão 

depois caracterizar os Candomblés. 
 

No Brasil o comércio de escravos foi estabelecido em vários lugares do continente 

africano, permitindo uma divisão dessa economia em diferentes períodos que 
 

ficaram conhecidos, até a metade do século XIX, segundo Verger (1987) como: a) 
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Guiné, b) Angola, c) Costa da Mina e d) Benin. Foi justamente essa diversidade de povos 

trazidos que garantiu a multiplicidade da cultura africana aqui, criando várias faces das 

religiões dessas matrizes hoje conhecidas como: Batuque, Tambor de Minas, Catimbó, 

Calundu e Candomblé. 

Desta maneira, foi nesse contexto de mestiçagem
9
 corroborada pelo tráfico de 

escravos, que encontramos oCandomblécomo uma religião tipicamente brasileira, 

formada a partir do encontro das culturas europeia, indígena e africana, sobretudo. 
 

Pode-se afirmar que é uma religião de matriz africana porque a essência teológica 

e filosófica é oriunda das religões tradicionais africanas e que no Brasil estão 

representadas pelos seus ritos e suas línguas, que contribuem para criar uma memória que 

mantém viva a trajetória dos elementos culturais e sociais dos povos diasporizados, sejam 

eles Sudaneses, Bantos, Geges entre outros. O Candomblé é uma religião brasileira no 

sentido de que unificou o culto específico à cada Orixá, que na África era especialidade 

de um determinado povo, aqui ele passou a dividir um espaço único, o barracão ou o 

terreiro. 
 

Marcada por muitas influências, que não está ligada somente ao tráfico de 

escravos e nem aconteceram no momento em que estes escravos chegaram às terras 

brasileiras, o Candomblé se forma a partir de uma ressignificação que já acontecia desde 

a chegada dos portugueses, ou seja, do contato do branco com o índio. 
 

Assim, houve um cruzamento de etnias que provocaram também um cruzamento 

de santos, resultante de negociações: 
 

Terra de Vera Cruz, verdadeira cruz, depois Terra de Santa Cruz, a 

cruz santa, assim chamou o Brasil, nos primeiros tempos, após a 

chegada dos portugueses em Porto Seguro. Cruzados, cruz: Vera e 

Santa Cruz. O sentido religioso da expansão ultramarina, 

empenhado, como na cruzada, em alargar o território dos fiéis ao 

Cristo, se transmutaria depois na ideia de missão, ora empenhada na 

salvação das almas. Não por outro motivo a Bahia seria “Salvador 

da Bahia”, “Bahia de todos os santos”. Mas os santos da Bahia 

seriam múltiplos, muito mais numerosos do que os mil santos da 

igreja e mais do que podiam imaginar nossos primeiros jesuítas 

(VAINFAS, 2000, p. 17-9). 

 

Pode-se, pois, afirmar que o Brasil é de “todos os Santos”, e todos os Santos 

cruzaram o Atlântico, sejam da Europa ou da África e foi aqui, em terras tropicais, 

desenhadas de exotismo por muitos viajantes, que esses deuses fizeram sua morada. 

Assim, a diáspora africana foi responsável não apenas pelo assentamento das divindades 
 

 
9O uso do termo mestiçagem empregado nesse trabalho está de acordo com o uso dado por GRUZINSKI, 
Serge. O pensamento mestiço. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.  
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em terras brasileiras como também de todo um universo cultural, que aos poucos foi se 

organizando e constituindo múltiplas formas de reverência aos Inquices, Voduns eOrixás, 

segundo as nações ou etnias agrupadas em diversas regiões do Brasil, sobretudo no 

nordeste, onde se concentrava o tráfico nos primeiros tempos da colônia, com sua 

economia açucareira. 
 

Segundo Silveira (2007) é desde o século XVII que se têm notícias de muitos 

cultos africanos em terras brasileiras, mas há pouco tempo que emergiu uma grande 

quantidade de informações sobre esses cultos e que convencionou chamar de Calundu 

colonial, ainda segundo o autor: 
 

Os adeptos dos calundus organizavam suas festas públicas na 

residência de uma pessoa importante da comunidade, ou então em 

casas também destinadas a outras ocupações. Não tinham templos 

propriamente ditos, mas também não se tratava de simples cultos 

domésticos, uma vez que tinham um calendário de festas, iniciavam 

vários fiéis em diferentes funções e eram frequentados por um 

número razoavelmente grande de pessoas, inclusive brancos, vindos 

de diversos arraiais. Ademais, o sacerdote principal tinha condições 

de ganhar bem a vida com o atendimento individual e se tornar 

financeiramente independente ao prestar à população serviços 

essenciais que o Estado colonial não assegurava satisfatoriamente.  
(disponível em: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/do-calundu-
ao-candomble). 

 

Desde o século XVII os calundus funcionavam normalmente no Brasil, pelo 

menos até que seus líderes se tornassem muito visíveis, ou se envolvessem em revoltas. 

Faziam parte da paisagem social porque eram funcionais e respondiam as várias 

necessidades de uma população carente. 
 

Os sacerdotes do Calundu desenvolviam funções diferentes como: curandeiros, 

adivinhadeiros ou calundunzeiros. Além de um oficial religioso do Calundu podiam 

também realizar curas ou fazer adivinhações, já que na colônia era comum o combate à 

epidemias como varíola e lepra. A função de calundunzeiros se ligava mais à cura de 

distúrbios mentais ou espirituais, por meio da utilização de tratamentos complexos e 

combinados. 
 

Desse lado do Atlântico, como ressalta Reis (2005), os calundus se formaram a 

partir de diversas etnias africanas, como: os bantos vindos das regiões ao Sul da África 

(Angola, Congo, Moçambique) e os Gege (da África Ocidental, atual República de 

Benin), que no Brasil acabaram aderindo ao Catolicismo, criando um diálogo complexo 

que vai muito mais além que o processo sincrético, porque extrapola os limites para o que 

Serra (2001) chama de ‘desiderato eclético’. Esse desiderato corresponde a um 
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projeto consciente, um empenho decidido de interligar elementos religiosos de distintas 

origens com vista a uma síntese. 
 

Essa questão se completa com o fato observado por Soares (1992) de que as 

manifestações religiosas africanas sofriam violentas perseguições com o respaldo tanto 

da legislação quanto da interferência direta do poder eclesiástico. De acordo com a autora, 

as Constituições do Arcebispado da Bahia, identificaram essas manifestações como 

práticas de feitiçaria, pois “dessa forma predizer o futuro por qualquer artifício, rezar para 

ídolos, fazer beberagens eram atividades que presumiam a intercessão de satã, portanto 

deveriam ser punidas severamente e extintas (Op. Cit., p. 134)”. 
 

Assim, supor apenas, como observou Bastide (1973), que o Candomblé é uma 

religião formada a partir da mistura de muitas nações e que o sincretismo fetichista-

católico foi de certo modo espontâneo e muitas vezes inconsciente, é fazê-lo 

superficialmente. Ordep Serra (Op. Cit.) chama a atenção para a existência de um projeto 

consciente de barganha ou manipulação de elementos simbólico-religiosos, que no 

contexto descrito, tinham por objetivo fugir ou driblar as perseguições, dentro de uma 

dinâmica cultural já constituída. 
 

Entre os bantos, houveo sincretismo
10

, principalmente com os cultos ameríndios. 

Alguns misturaram tradições africanas, católicas e indígenas no mesmo ritual, dando 

origem ao que se convencionou chamar Umbanda. Sobre essa questão Ordep Serra (id.) 

observa que “os processos sincréticos marcam o horizonte da Umbanda, mas é o 

desiderato eclético que a distingue das demais religiões e dá novo sentido aos 

sincretismos de que ela é partícipe, protagonista ou tributária (p.219)”. 
 

É claro que houve um diálogo bem complexo dos elementos africanos com os 

católicos e ameríndios, e dentro desse grande processo chamado ‘sincretismo’ essas 

relações se ressignificaram permitindo a reorganização de uma nova liturgia, adaptada ao 

ambiente brasileiro, já que o mesmo se aproximava ou assemelhava ao africano. É 

importante ressaltar que os bantos se adaptaram mais rapidamente a esse ambiente, e 

muito mais flexíveis que outras nações para a realização desse diálogo. 
 

O Calundu de origem Gege se formou em área urbana e foi o primeiro, ainda 

segundo o autor, a ter endereço, embora se localizasse na periferia. Assim, esse Calundu 
 
 

10
 O uso dessa expressão está nesse contexto sendo utilizada conforme assinalou Serra, “em sentido restrito 

a todo o processo de estruturação de um campo simbólico-religioso interculturalmente constituído, 
correlacionando modelos míticos e litúrgicos ou gerando novos paradigmas dessa ordem que assinalem 
expressamente outros, de maneira a ordenar o novo espaço intercultural (1995, p.197)”. Para outros usos, 
designarei o termo ressignificação, num sentido mais amplo das associações simbólico-religiosas e culturais 
já que o termo sincretismo é complexo e seu uso é restrito. Para tanto conferir FERRETI, Sérgio Figueiredo. 
Repensando o sincretismo. 2 ed. São Paulo: Edusp; Arché Editora, 2013.  
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que começou a funcionar no Recôncavo Baiano em meados do século XIX, situado em 

freguesias urbanas que, na verdade, eram chácaras cercadas de mata atlântica, o que 

contribuiu para a constituição do modelo espacial das roças de Candomblé.Dessa forma, 

o culto Gege, marcadamente comunitário e com fortes tradições litúrgicas se implantou 

na Bahia, com o apoio dos Calundus bantos existentes e adaptados ao meio. 
 

A constituição desse culto ou modelo litúrgico se deu porque o tráfico de escravos 

de origem banta na Bahia havia cessado e por isso houve uma chegada maciça de 

africanos de origem Gege-nagô no século XIX. Como eram novos por aqui, e não estavam 

totalmente adaptados ao meio, acabaram por promover o uso do iorubá como língua 

franca entre os que vieram depois, além disso, também participaram das revoltas escravas 

ocorridas em 1835 e a partir dessa experiência, criaram as primeiras associações 

organizadas entre os servis. Apesar da ideia de homogeneidade existente entre os grupos, 

conforme afirma Ordep Serra (1995) é possível observar duas ‘faixas interétnicas’ entre 

a população negra na Bahia: a angolana-crioula e a sudanesa, envolvendo Geges e Nagôs. 

E foi entre os últimos grupos neste período, que o modelo conhecido como Candomblé, 

nasceu. 
 

Esse modelo litúrgico – Candomblé de origem Gege-nagô - influenciou a ruptura 

e/ou ressignificação no esquema religioso já constituído pelos bantos, o antigo calundu. 

O Candomblé das nações Congo/Angola (de origem banto) apareceu depois, numa reação 

ao surto religioso Gege-nagô, numa espécie de retorno à tradição Angola/Congo 

reinventada, que dá sentido a uma prática abrasileirada desses grupos e seus descendentes. 

Esse novo modelo reacionário é que se convencionou chamar de Candomblé de caboclo 

ou angola, trazendo diferenças ritualísticas ou litúrgicas que vão desde o idioma à 

adoração não apenas dos Orixás como também dos ancestrais mortos. 
 

Segundo Lody (1987), de acordo com as tradições orais dos nagôs baianos, o 

primeiro Candomblé de sua linhagem foi fundado em terras situadas atrás da capela de 

Nossa Senhora da Barroquinha, no centro histórico de Salvador. Segundo se conta, existia 

uma irmandade de negros ali funcionando, cujos associados teriam sido os fundadores 

africanos. Hoje, esse Candomblé é um dos maiores e mais respeitados do Brasil, chama-

se oficialmente Ilê Axé Iyá Nassô Oká, em homenagem à sua fundadora principal, mas é 

popularmente conhecido como Casa Branca do Engenho Velho. 
 

Para Silveira (Op. Cit.) não há nas tradições orais referências à data de fundação do 

Candomblé da Barroquinha. Mas se tem conhecimento de três momentos importantes do 

local: a fundação inicial de um pequeno culto na casa de uma sacerdotisa 
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filiada à irmandade e residente em uma das ruas do bairro; o arrendamento de um terreno 

situado atrás da igreja, onde foi fundado o Candomblé propriamente dito; e um momento 

de perseguição policial, invasão do templo e expulsão do bairro.Ainda segundo o autor, 

a investigação sobre a data inaugural motivou antropólogos ligados ao Axé Opô Afonjá, 

filial do Candomblé da Barroquinha, os quais fizeram estimativas que vão do final do 

século XVIII a 1830. Em 1943, por ocasião do I Primeiro Congresso Afro-Baiano, teve 

lugar na Casa Branca uma exposição comemorativa dos 154 anos de sua fundação, 

segundo a qual o Candomblé teria então sido fundado em 1789. Essa data coincide com 

a chegada à Bahia dos primeiros escravos nagôs do reino de Ketu (cujo território foi 

cortado em dois pela fronteira Nigéria-Benin), de onde teriam vindo os fundadores, bem 

como com a oficialização da irmandade do Senhor Bom Jesus dos Martírios, em 1788. 
 

Dessa maneira, foi entre os primeiros escravos provenientes do reino de Ketu que 

vieram para a Bahia que encontramos uma das fundadoras do Candomblé da Barroquinha, 

Iyá Adetá, veio entre os escravos provenientes de Iwoyê. Após cerca de nove anos de 

cativeiro, Iyá Adetá teria conquistado a alforria e ido morar na Barroquinha, onde fundou, 

no finalzinho do século XVIII, um culto doméstico a Oxóssi na sua casa, semelhante a 

alguns dos calundus coloniais. 
 

Esse culto, ainda chamado de Calundu da tia Adetá ganhou notoriedade e no 

principio do século XIX despertou entre os seus frequentadores o desejo de possuir um 

espaço apropriado à fundação de um verdadeiro terreiro. Essa possibilidade existia no 

próprio bairro, pois as terras devolutas atrás da igreja se prolongavam em uma área 

arborizada e um pântano que era limitado às hortas do mosteiro de São Bento. O terreno 

contíguo à capela pertencia a um casal filiado à irmandade branca de Nossa Senhora da 

Barroquinha, que dividia com a irmandade negra do Senhor dos Martírios a administração 

da igrejinha. O arrendamento começou a ser negociado em 1804 e foi concluído em 1807, 

e é nesse momento que se concretizou a possibilidade de passar de culto doméstico a 

terreiro. 
 

É importante ressaltar que a virada do século XVIII para o XIX ocorreu na Bahia 

uma época de prosperidade e descontração política, porém, de 1805 a 1809, o governo 

tirânico do Conde da Ponte se lança em implacável perseguição aos africanos, criando 

um clima de tensão na capitania. Segundo Silveira (Op.Cit.) em 1810 começaria, contudo, 

o governo reformista e liberal do Conde dos Arcos, enviado pela família real para 

modernizar a Bahia. O novo governador tornou-se irmão honorário da 
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irmandade dos Martírios logo em 1811, ele era partidário da corrente moderada da 

ideologia colonialista, cuja estratégia era encorajar as manifestações culturais das 

diversas “nações” africanas, pequena liberdade que estimularia a diferença entre elas, 

impedindo-as assim de se unir contra a ordem colonial. 
 

Em meio a essa conjuntura, o projeto de fundação do terreiro da Barroquinha foi 

retomado. Foi em 1812 que os diretores dos Martírios, assinaram um requerimento 

pedindo licença à Câmara de Vereadores para construir um salão nobre, anexo à igreja, 

obtendo assim o consentimento oficial para manter um espaço para as suas reuniões. A 

comunidade Gege-nagô, que estava crescendo na Bahia e provavelmente ganhando 

importância na irmandade dos Martírios, deve ter se não comandado, pelo menos se 

associado a este esforço. Nesse momento de prosperidade o terreiro deve ter sido 

ampliado, ganhado mais equipamentos, mais espaço e mais confiança. Eis o cenário que 

viu surgir na Barroquinha o Iyá Omi Axé Airá Intile, dirigido por Iyá Akalá, a segunda 

das fundadoras apontadas pela tradição. 
 

A grande novidade introduzida pelo terreiro da Barroquinha foi ter organizado, 

pela primeira vez, o Candomblé ‘como sociedade’, segundo aponta Silveira (id.) a causa 

dessa conquista estava ligada diretamente ao continente africano. Em 1830 caiu a capital 

do Império de Oyó, o maior Estado dos Nagôs-iorubás, num contexto de guerra com o 

califado de Sokotô. Por causa disso houve um grande êxodo da população desse reino e 

como consequência, na tentativa de uma reorganização em novo território, mais ao sul, 

explodiu uma guerra civil que se prolongou até o final do século. Assim, muitos 

prisioneiros dessa guerra vieram parar na Bahia, vendidos como escravos. 
 

Nesse período, como já foi dito, mais da metade da população escrava baiana já era 

de origem Nagô-iorubá dividida em vários subgrupos: Oyós, Ijexás, Ketos, Efans, que 

trouxeram suas divindades para o Brasil, sendo as mesmas assentadas no terreiro da 

Barroquinha.Ele não foi a única associação urbana naquela época envolvida diretamente com 

o assentamento e preservação da memória religiosa, cultural e social da África. Houve 

algumas associações urbanas também de origem Nagô-iorubá, chamadas Egbés, que foram 

organizadas clandestinamente na Bahia, desde as primeiras décadas do século XIX. A maioria 

desapareceu com o tempo, deixando, entretanto, alguns traços visíveis: títulos, máscaras, 

cantigas, objetos de culto, associações femininas cívico-religiosas. 
 

Além do bem sucedido culto dos Orixás, também ficou para contar a história o 

culto aos Eguns (almas dos mortos), que mantém apenas alguns terreiros, mas dá ainda 
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hoje mostras de vitalidade, como é o caso dos terreiros da Ponta da Areia que têm um 

culto específico chamado Babá Egum. 
 

A importância do Candomblé da Barroquinha reside no fato de que pela primeira 

vez na história da religião africana, o culto de todos os Orixás estava reunido num único 

lugar, no mesmo espaço. Além disso, havia também uma organização – daí o caráter de 

sociedade já mencionado –, uma hierarquia constituída dos diversos cultos que estavam 

sob o comando de uma Yalorixá. Dessa forma o Candomblé passa de uma simples casa 

de culto para uma organização político-religiosa-social complexa. 
 

Segundo Ligiéro (2000), a opressão indiscriminada de todas as etnias africanas e 

seus respectivos cultos propiciou uma ampla fusão de elementos na constituição do 

Candomblé, com supremacia da cosmogonia iorubá sobre as demais. E foi no século XIX, 

carregado de ondas de rebeldia e movimentos sociais, que os escravos também se 

revoltaram, alimentado as tentativas de organização em quilombos isolados para ampliar 

a sua luta por liberdade. 
 

Nesse processo a evocação da África ou pelos seus elos de memória, contribuiu 

para eliminar as intrigas e brigas existentes entre etnias inimigas vindas ao contexto do 

tráfico e uni-las em prol dessa liberdade. Assim, os senhores, pressionados pelo potencial 

dessas aglomerações e revoltas, começam a afrouxar os grilhões dessa opressão 

negociando com os escravos uma liberdade para a suas manifestações religiosas e para 

agruparem-se de acordo com suas nações, sobretudo para dançarem e cantarem o seu 

batuque. 
 

Essa tal atitude contribuiu para ampliar a busca pelo elo da ancestralidade e 

memória com a terra natal, facilitando a adoração às entidades africanas, assim, “o 

batuque serviu como catalisador, combinando elementos de várias etnias e nações, num 

exemplo do que aconteceria mais tarde na criação dos primeiros Candomblés em Salvador 

(p. 27)”. 
 

Mesmo com severas perseguições policiais e uma política de branqueamento da 

população
11

 o Candomblé da Bahia sobreviveu e influenciou a formação de outras casas 

de tradições por todo o Brasil. Roger Bastideem sua visita ao país, observou que: 
 
 

 

11Sobre essa questão, conferir: AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda Negra, Medo Branco: o negro 
no imaginário das elites do século XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. SCHWARCZ, Lilia Moritz. 
Retrato em Branco e Negro: Jornais, escravos e cidadãos em São Paulo no final do século XIX. São  
Paulo: Círculo do Livro, 1989.____________. O Espetáculo das Raças: cientistas, instituições e questão  
racial no Brasil (1870-1930). São Paulo: Cia. Das Letras, 1993.  SKIDMORE, Thomas E. Preto no 

Branco: Raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1976. 
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Ao longo de todo o litoral atlântico, desde as florestas da Amazônia 

até a própria fronteira do Uruguai, é possível descobrir, no Brasil, 

sobrevivências religiosas africanas. [...] Os Candomblés pertencem 

a ‘nações’ diversas e perpetuam, portanto, tradições diferentes: 

angola, congo, jeje, nagô, queto e ijexá. É possível distinguir essas 

‘nações’ uma das outras pela maneira de tocar o tambor, pela 

música, pelo idioma dos cânticos, pelas vestes litúrgicas, algumas 

vezes pelos nomes das divindades, e enfim por certos traços do 

ritual. [...] Por outro lado, ‘nações’ iorubás são encontradas em 

outras regiões do Brasil: São Luís do Maranhão, no Recife, no Rio 

Grande do Sul (Op. Cit. p.29). 

 

Assim foi tomando forma, na medida em que ampliou o seu diálogo com as 

estruturas culturais e sociais do império e suas transformações políticas. No espaço de 

estabelecimento ou afrouxamento da opressão e ampliação das liberdades, as 

manifestações religiosas, o espaço sagrado do Candomblé, chamado de roça, nasceu, se 

construiu fertilizado num campo cheio de segredos, que são preservados graças ao uso 

das tradições orais, herdadas da grande Mãe África, por meio de seus griots. 
 

Essa ampliação de diálogo com as estruturas culturais e sociais se deu, sobretudo, 

no fim da escravidão, pois segundo Prandi (2000), foi nesse período que se verificaram 

novos movimentos diaspóricos que contribuíram para uma dispersão cultural dos 

africanos no Brasil. O fim do tráfico em 1850 levou a criação de um mercado interno 

dessa mão de obra por causa da expansão da lavoura cafeeira nas províncias de São Paulo, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esse mercado durou até o fim da 

escravidão em 1888. Segundo o autor, com o fim da escravidão, parece que a população 

negra desenvolveu uma tentativa de se integrar na sociedade brasileira não mais como 

africana, mas como brasileiros. Deste modo, o Brasil se torna então um país de brancos e 

negros, que não se sabe de onde, apenas brasileiros. É válido ressaltar que nesse período 

há também a chegada de muitos imigrantes, engrossando o caldo multiétnico da sociedade 

brasileira. 
 

Até o final do século XIX, a identificação dos africanos se dava através das 

nações, ainda que estas fossem uma construção brasileira, conforme já disse, estava 

presente nos documentos e testamentos. Mas com o fim do tráfico, Segundo Roger 

Bastide (1974) essas referências às nações dos africanos perdem a sua importância e os 

negros passam a ser classificados apenas como negros, africanos ou de origem africana. 

Assim, as mestiçagens entre as várias etnias africanas originaram apenas o negro, 

apagando as suas origens. 
 

Prandi (Op. Cit.) salienta que o termo ou a classificação ‘nações’, enquanto tradição  
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conhecido como Candomblé; Em Cuba como Santeria; Vodus no Haiti; e cada grupo 

religioso compreendendo suas variantes rituais autodesignadas pelos nomes das antigas 

etnias africanas. 
 

No Brasil o Candomblé Nagô ou Iorubá compreende as etnias Ketu, Ijexá e Efã; 

os bantos – Congo, Angola e Cabinda; e os Ewe-fons compreendem os Geges ou Geges-

mahis, que juntos formam essas três grandes nações de Candomblés: Ketu; Angola e 

Gege. 
 

No contexto desse movimento diaspórico, surge em Pernambuco os Xangôs de 

nação Nagô-egbá e de nação Angola; no Maranhão o Tambor de Mina das nações Mina-

gege e Mina-nagô; no Rio Grande do Sul o Batuque da nação de Oió-ijexá. Assim esses 

modelos se concentraram em suas regiões de ‘nascimento’ ou formação, mas o 

Candomblé da Bahia com suas vertentes se tornou mais famoso e expandiu-se para outras 

regiões do Brasil: Rio, São Paulo e interior, chegando inclusive em Mato Grosso do Sul. 
 

Desta maneira, 
 

na medida em que o tráfico cessou, a escravidão chegou ao final e 

se iniciou o lento e inconcluso processo de integração do negro na 

sociedade de classes então em formação, o candomblé como reunião 

de negros originários e descendentes de determinadas etnias ou 

nações africanas deixou de fazer sentido. A adesão dos negros às 

diferentes nações de candomblé deixou de ser orientada por sua 

origem de nação e passou a se constituir numa escolha pessoal, 

pesando na decisão as simpatias pelo chefe do grupo, o 

conhecimento e amizade dos adeptos, etc. De todo modo, o corte 

não é mais étnico. Assim como o negro esqueceu sua origem e a 

língua de seus pais e avós, o candomblé também esqueceu o 

significado das palavras e a sintaxe das suas línguas sagradas. 

Embora os cânticos e rezas tenham sido preservados nas línguas 

originais, modificadas e corrompidas, evidentemente, a cada 

geração, as diversas línguas do candomblé deixaram de serem 

línguas de comunicação, para serem línguas rituais intraduzíveis 
(PRANDI, Op. Cit. p.63). 

 

Com o passar do tempoas relações de gênero, etnia e classe, também se alteraram 

dialogando com novas ideologias e cosmogonias. Assim, adentrando o século XX, o 

Candomblé como religião deixa de ser prioritariamente uma escolha do negro e se abre 

para todos os brasileiros, ganhando uma identidade afro-brasileira ou de matriz africana. 
 

É importante dizer que no Rio de Janeiro já existia uma versão de espiritismo 

mais pura e branca, conforme cita Magnani (1992) conhecida como Umbanda que criou 

outro movimento de inclusão das massas ou das classes mais pobres. Mesmo assim, o 
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Candomblé ainda seria considerado um espaço simbólico e concreto representando um 

reservatório da cultura brasileira mais próxima da África. 
 

Prandi(1991) afirma que foi entre as décadas de 60 e 70 que se iniciou uma busca 

pelas raízes culturais do Brasil que questionava as verdades sobre a civilização ocidental. 

Esse movimento teria vindo da Europa e dos Estados Unidos e ganhado força entre o 

meio acadêmico permitindo um revisionismo bibliográfico da própria história do Brasil. 
 

Verificou-se então um grande retorno à Bahia, redescobrindo os seus ritmos, 

culinária e a cultura dos Candomblés. As artes brasileiras em geral passaram a ganhar 

novas referências e o turismo das camadas médias do Sudeste criou uma linha de 

comunicação direta com Salvador. Foi a partir desse processo que o Candomblé baiano 

se espalhou rapidamente por todo o país sendo visto como um produto de consumo 

nacional, principalmente a comida votiva que passa a ser a representante da culinária 

baiana. Esses fatores todos criaram um anseio mais profundo em se buscar as raízes dessa 

cultura e a Bahia por si só, deixou de bastar. 
 

Num processo de volta a África contemporânea, em busca de elementos mais 

originais que os preservados no Brasil pelos descendentes de escravos, esse movimento 

foi responsável pelo que o autor chamou de africanização do Candomblé, uma espécie de 

valorização da cultura de uma África ‘pura’. Hoje é comum observarmos um trânsito 

muito grande de pais de santo indo para a África e de Sacerdotes especializados vindo 

para o Brasil, garantindo assim, talvez, uma reinvenção do Candomblé. 
 

Atualmente o Candomblé está difundido em todo território nacional e se 

ressignifica na medida em que seus limites permitem que suas estruturas se adequem às 

novas necessidades. 
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2. BREVE HISTÓRIA DO MATO GROSSO DO SUL: TERRA DE 

CANDOMBLÉ 
 
 
 

 

Foi numa reportagem sobre um terreiro de Candomblé do Mato Grosso do Sul que 

encontrei a expressão utilizada como título acima, pois, nos trabalhos de campo que 

realizei no Estado, os Pais e Mães de Santo entrevistados sempre enfatizaram que essa é 

uma terra especial para o desenvolvimento do Candomblé. 
 

A forte presença do Cerrado e do Pantanal, biomas possuidores de rios caudalosos 

e cheios de afluentes que distribuem suas águas por todo o Estado, faz dessa região um 

atrativo turístico com apelo ecológico. 
 

Pouco povoado e com desenvolvimento econômico voltado à agricultura e criação 

de gado, a paisagem é formada por diversos elementos naturais, com grandes distâncias 

entre suas cidades, esses espaços são preenchidos pela vastidão do Cerrado, da agricultura 

e das pastagens, contribuindo para uma ideia de proximidade com o meio ambiente. 
 

Essas características remetem ao fato de que as religiões afro-brasileiras são 

adoradoras de entidades que vivem na natureza: Orixás, Inquices e ancestrais como os 

Caboclos, todos vivem diretamente em seu seio. 
 

A ideia de que o Estado pode ser uma terra de Candomblé está fortemente 

relacionada às questões naturais, mas também, de acordo com muitas entrevistas 

realizadas nos trabalhos de campo, há outras questões importantes que devem ser 

salientadas, como: a história da região; as relações fronteiriças com a Bolívia e o Paraguai 

e a convivência com as comunidades indígenas. Todos são elementos que contribuem 

para a formação de um imaginário mágico do lugar, onde costumes religiosos se imbricam 

permitindo manifestações de fé com rituais específicos, conforme se pretende discutir 

mais adiante. 
 

Para entender por que essa terra pode ser de Candomblé é preciso voltar no tempo 

para encontrar os primeiros colonizadores e escravos africanos que por ali chegaram, e 

que certamente trouxeram elementos religiosos e culturais que, regados por uma água 

calcária e translúcida, floresceram e criaram suas raízes. 
 

Essa história começa com a ocupação humana do Estado de Mato Grosso do Sul 

que se iniciou por volta de 10.000 A.C através dos primeiros habitantes indígenas, 

ancestrais dos índios contemporâneos, hoje denominados Guaranis, Terenas, Kaiowás e 

Caiapós (VIALOU, 2005). 

48 



O lugar permaneceu sob o domínio das diversas comunidades indígenas até o 

século XVI, quando em 1579 chegou o colonizador europeu mudando o rumo de sua 

história. Nesse ano, como primeira tentativa de povoamento da região, foi criada a 

Comunidade de Santiago de Xerez, nas proximidades dos rios Miranda e Aquidauana. 

Esse povoamento, no entanto, foi destruído pelos índios Guaicurus. 
 

Uma próxima tentativa de povoamento aconteceu somente em 1610 quando uma 

missão jesuítica de Assunção no Paraguai, vinda pelo Sul de Mato Grosso, tentou 

reconstruir a comunidade, com proteção da coroa espanhola, ao longo dos anos de 1630 

e 1640. 
 

Havia a disputa dessas terras pelas coroas espanhola e portuguesa, mas a tentativa 

de reconstrução de Santiago de Xerez pelos espanhóis foi destruída pela Bandeira de 

Antonio Raposo Tavares em 1648, assegurando de fato a posse da região à coroa 

portuguesa. A redução jesuítica que mais durou foi a de Nuestra Señora de La Fe, situada 

nas proximidades do Rio Apa ao Sul do atual Estado de Mato Grosso do Sul (CORREA, 

1969). 
 

O domínio português se consolidou na Província de Mato Grosso porque a coroa 

espanhola manteve uma influência somente na porção Sudoeste do atual Estado, ficando 

o restante das terras com um desenvolvimento muito lento, já que as questões naturais 

dificultavam a comunicação com o entorno. Esse fato também contribuiu para que a 

porção Leste recebesse várias incursões das Bandeiras Paulistas, porém sem despertar 

muito interesse, pelo menos até o achamento do ouro em 1719 nas margens do rio Coxipó 

no extremo norte, hoje conhecido como Estado de Mato Grosso. 
 

O achamento do ouro criou um novo interesse pela região, que levou no mesmo 

ano de 1719 à fundação de Cuiabá, assim, o objetivo principal nas terras à Oeste não era 

mais o apresamento do índio, mas a exploração de metais preciosos e a promoção do 

povoamento para garantir a posse dessas terras. 
 

O ouro contribuiu para o desenvolvimento de um comércio periférico que permitiu 

a criação de muitas rotas de comunicação entre a Província e outras regiões da colônia, 

principalmente Goiás, Minas Gerais e, especialmente, São Paulo, de onde saíam as 

maiores e mais importantes expedições que levavam produtos para abastecer as minas de 

Cuiabá. Embora todo esse movimento se deslocasse para o Norte dessas terras, deixando 

a porção Sul sem muita atenção, ali se desenvolveram núcleos populacionais com o 

objetivo de dar suporte às expedições fluviais paulistas rumo às minas. Monções, como 

eram chamadas essas expedições, partiam de Porto Feliz e Itu 
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paraCuiabá e no trajeto passavam pela Fazenda Camapuã, Santana do Paranaíba, 

Albuquerque (atual Corumbá), núcleos desenvolvidos com o fim de dar suporte ao 

comércio das minas. 
 

Sérgio Buarque de Holanda (1976) dá noticias de várias rotas originadas para o 

alcance desse comércio nas minas cuiabanas. A rota de São Paulo instituídaem 1720 ia 

do Rio Tietê, seguia pelo Rio Grande depois pelo Pardo e, por fim, pelo Sanguessuga, 

passando pela antiga fazenda de Camapuã considerada um varadouro por terra, até 

alcançar o rio Coxim, depois o Taquari, o Paraguai e o São Lourenço, e com 

aproximadamente cinco meses de viagem, atingia-se Cuiabá. 
 

É nesse contexto de Monções que aparece no Mato Grosso, o escravo africano, 

uma vez que esse movimento inclui a província na economia colonial, e, portanto, a mão 

de obra escrava também se insere nesse contexto. Para Brazil (2002) a dominação 

escravista estabelecida em Mato Grosso a partir do século XVIII fazia parte do articulado 

sistema montado no Brasil desde o início do século XVI, o qual fazia da exploração 

escravista um trabalho central. Desta forma os primeiros trabalhadores africanos 

escravizados em Mato Grosso, foram introduzidos em pequenas quantidades pelas 

bandeiras paulistas do século XVIII. 
 

Para a autora o projeto expansionista associado ao antigo sonho da Metrópole de 

encontrar novas minas de metais preciosos, concretizou-se com as descobertas auríferas 

de Cuiabá. A partir daí houve o prolongamento das bandeiras num movimento conhecido 

comoMonções, cujo objetivo era suprir os núcleos mineradores com aves, equinos, 

cativos, muares, sal, gado vacum, artigos de luxo e outras mercadorias. 
 

Sérgio Buarque de Holanda (Op. Cit.) em seu livro “Monções” cita um relatório 

que mostra com clareza as dificuldades enfrentadas pelos viajantes e aventureiros ao 

seguirem rumo ao sertão de Cuiabá nessas primeiras viagens: 
 

Eu saí de Sorocaba com quatorze negros e três canoas, perdi duas no 

caminho e cheguei com uma e com setecentas oitavas de empréstimo 

e gastos de mantimento que comprei pelo caminho: dos negros vendi 

seis meus, que tinha comprado fiado em Sorocaba, quatro de uns 

oito que tinha dado ao meu tio e todos dez que me ficaram, morreram 

três, e só me ficou um único e o mesmo sucedeu a todos os que foram 

ao Cuiabá. Enfim, de vinte e três canoas que saímos de Sorocaba, 

chegamos só quatorze ao Cuiabá; as nove perderam-se e ao mesmo 

sucedeu às mais tropas e sucede cada ano nesta viagem (pag. 202-

203). 

 

A própria viagem do trabalhador escravizado até os núcleos mineradores 

constituía-se numa grande dificuldade, conforme narrada pelo próprio Sérgio Buarque, 
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fato esse que contribuiu para o desenvolvimento de uma religiosidade que no curso dessa 

história, permitiu o florescimento e a difusão das manifestações religiosas em estudo neste 

trabalho. 
 

Somando-se às dificuldades descritas, Brazil (Op. Cit.) afirma que havia um 

quadro de sofrimentos enfrentado pelo negro ao chegar a Mato Grosso, pois a muitos 

eram acionados diversos procedimentos de dominação, que envolviam disciplina e o 

contínuo desgaste emocional por causa do controle senhorial, o uso do chicote, as mais 

cruéis ‘sevícias’ e até a morte. 
 

Foi a partir do século XVIII que a presençado africano e do afrodescendente em 

Mato Grosso tornou-se cada vez mais significativa. Esse afluxo de escravos deveu-se a 

diversos fatores. Segundo Sá Junior (2008) primeiramente essa mão de obra foi absorvida 

pela mineração, montagem da máquina administrativa, engenhos de açúcar e criação de 

gado, caracterizando a primeira metade do século XVIII, enquanto que na segunda metade 

do mesmo século, essa mão de obra foi usada para a construção de Vila Bela, a 

proliferação de engenhos e, por fim, a construção de fortes visando garantir a defesa de 

suas fronteiras. 
 

Com o tempo, a população da província deixou de ser essencialmente branca e 

adquiriu também uma dinâmica cultural e religiosa que tornou difícil separar da presença 

do africano. Quem analisa essa questão é Maria de Lourdes Bandeira em seu trabalho 

“Território negro em espaço branco: estudo antropológico de Vila Bela”(1988). 
 

“Território negro” analisa a construção de Vila Bela, uma comunidade rural 

etnicamente diferenciada que foi planejada em Portugal como primeira capital da 

província de Mato Grosso, sendo reinaugurada como uma comunidade negra pelos 

pretos
12

 que ali permaneceram depois da mudança da capital para Cuiabá. Em seu 

primeiro século, Vila Belateria sido essencialmente de brancos, ainda que a população 

majoritária fossem de pretos. 
 

A autora ainda relata que quando a elite branca mudou-se com a capital para 

Cuiabá, os brancos que ficaram não foram capazes de rearticular a sua ‘casta’ no novo 

quadro politico, econômico e social. A mudança dos brancos criou objetivamente 

descontinuidade na dominação do espaço, assim o controle social pelos brancos perdeu 

força na medida em que a ocupação pelos africanos ou pretos aumentava. 
 
 
 

12Na obra a autora usa o termo étnico “preto” para designar a comunidade de Vila Bela e aos seus membros 
respeitando a preferencia do grupo que considera “preto” como conotativo de raça e “negro” como 
conotativo de inferioridade social e cultural. Neste texto utilizarei a expressão em itálico para designar a 
expressão utilizada pela autora.  
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Desse modo as instituições políticas, sociais e religiosas dirigidas e controladas 

pela elite branca tiveram seus quadros desfalcados e sua força, coesão e prestígio foram 

comprometidos. Esse fato levou essa elite branca a redefinir suas relações com os pretos 

livres de modo a assegurar a reprodução da vida social e a sua própria existência com 

termos da continuidade da ordem social e econômica. 
 

Ainda de acordo com a autora, os pretos foram aos poucos assumindo posições 

sociais que antes lhes eram proibidas, nesse contexto, como não havia na vida urbana 

ainda existente, brancos para ocupar certas posições ou espaços sociais, esses foram 

preenchidos pelos pretos disponíveis, que passaram a compartilhar com os brancos a vida 

social. A última instituição que resistiu a ocupação negra foi a militar, mas até a Guerra 

do Paraguai. Ainda assim, por volta de 1850 haveria em Vila Bela um padre preto, e um 

capitão preto. 
 

As atividades dependiam cada vez mais da participação dos pretos e eles se 

dispunham a mantê-las de acordo com as normas dos brancos. Desta maneira, a autora 

ressalta que a saída dos brancos não provocou rupturas e mudanças econômicas, culturais 

e políticas, mas marcou a definição da identidade de pretos como forma de resistência na 

situação crítica de oposição entre negros e brancos. Nos períodos de muita fome e 

doenças, os trabalhadores escravizados morriam precocemente em todas as áreas de 

mineração do país e em Vila Bela essa realidade atingia seus limites máximos. 
 

Diante desse quadro, a solidariedade entre os pretos, na doença e na morte, 

seguramente preservou-os do aniquilamento e os predestinou à existência coletiva. Moura 

(2008), sobre o mesmo assunto afirma que: 
 

A solidariedade, que envolvia as práticas curativas e o igualitarismo, 
fluía no acesso de todos os meios de tratamentos. Na situação de 
alteridade configurada em Vila Bela dos Brancos, os negros 
definiam-se e afirmavam-se em oposição aos senhores brancos pela 
recusa à escravidão e ao seu estigma, através da fuga individual, da 
resistência cultural e dos quilombos (pag. 45). 

 
 

É visto que, como narrou Sérgio Buarque de Holanda (Id.), a vida nos sertões 

mato-grossenses era difícil não apenas para os africanos quanto para os brancos também, 

que para superar as dificuldades buscaram diversos recursos, conforme narra Sá Junior 

em seu artigo “As bolsas de mandingas e os embrulhos de feitiço no Mato Grosso 

setecentista” (2012). Havia um apelo ao mundo espiritual ou ao ‘outro mundo’ 
 

que era parte das estratégias desenvolvidas pelos viajantes que se deslocavam para a 

região. Assim, desde o início da viagem, seguindo as rotas das Monções, a busca por 
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esse outro mundo era constante e continha características tanto do bem quanto do mal, 

pois se manifestou de várias formas. 
 

O autor ainda salienta que a busca do apoio espiritual, principalmente no início 

das Monções, era feito com a benção das canoas e depois seguia ao apelo aos céus em 

forma de ajuda e de intervenções miraculosas. Após a chegada as minas em Cuiabá essa 

busca continuava, pois o apoio imaterial era indispensável nesses primeiros anos de 

ocupação dos sertões. Mesmo com forte característica católica, que se observapor meio 

de missas rezadas todos os domingos e dias santos, reza do terço aos sábados, o apelo ao 

mundo espiritual ou imaterial não era uma exclusividade somente de colonos brancos. 

 
 

Há registros apresentados por muitos historiadores, Barbosa de Sá, citado por Sá 

Júnior diz que em 1722 uns pretos haviam levantado, sabe-se lá porque motivo, uma 

capelinha a São Benedito junto a um lugar chamado depois de Rua do Sebo (idem. Pág. 

16), o que pode significar muitas coisas, mas, sobretudo a construção dessa capela traz a 

tona uma lógica constitutiva da sociedade mato-grossense, pois: 
 

Um santo negro, demonstrando, como em boa parte do país, que 

africanos e afrodescendentes foram reorganizando algumas de suas 
crenças, inserindo como ícones santos católicos. Essa africanização 

do catolicismo ou a cristianização das religiões africanas seguiram 
algumas lógicas culturais (idem. Pág. 18). 

 

Assim, o autor ainda acrescenta que se africanos e descendentes tiveram forças 

para erigir uma capela, que demandava esforços monetários e exposição social, também 

foram capazes de encontrar espaços em Cuiabá, Vila Bela e suas adjacências para 

edificarem as suas práticas mágicas, feitiçarias, curandeirismos, rezas e benzeduras. 

Havia nessa região uma natureza cultural que permitiu que essas práticas por brancos, 

africanos, indígenas e seus descendentes pudessem existir. De uma natureza física onde 

as matas, os rios, as florestas, que serviam como espaços de santuários e inspirações às 

práticas. 
 

Sá Júnior (id.) ainda acrescenta que isso só foi possível porque as religiões 

africanas, americanas e europeias apresentavam em suas estruturas cosmológicas bases 

comuns. Baseado no trabalho de John Thornton “A África e os africanos na formação do 

mundo atlântico (1400-1800)”, havia um conjunto de elementos comuns que foram 

classificados a partir desse estudo com sendo uma base muito ampla e comum a todas as 

religiões africanas atlânticas e desta com o cristianismo europeu. 
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Sá Júnior (id.) resume a questão dizendo que além do cosmos ser dividido em dois, 

ambas as partes eramhabitadas e por isso existiam formas de comunicação entre elas e 

pessoas para realizar essa comunicação. Desta maneira, para entender essa cosmologia 

era preciso fazê-lo por partes, sendo assim, a primeira divisão seria do: a) Cosmos, 

concebido como um todo dividido em duas partes, o mundo dos vivos e outro mundo, não 

perceptível aos humanos; b) Os habitantes do outro mundo, espaço ou local que recebia a 

alma daqueles que morriam no plano material; c) As formas de contato entre os dois 

mundos, que acontecia por meio de revelações, presságios, adivinhações, interpretação 

de sonhos ou de forma mais direta através da possessão; d) Os intermediários ou os 

escolhidos – Santos, sacerdotes, nganga ngombo, médiuns e feiticeiros -que eram capazes 

de manter contato com o outro mundo; e) As interferências do outro mundo, que 

certamente influenciava o mundo dos vivos através de pragas, doenças, derrotas em 

guerras e, por outro lado, fartura, saúde, vitória, sinais físicos de satisfação ou insatisfação 

que o outro mundo demonstra sobre o mundo dos vivos. 
 

É nesse contexto de lógica cosmológica que as manifestações religiosas em Mato 

Grosso se desenvolvem para a construção de um imaginário coletivo que no decorrer do 

processo histórico ressignifica um tipo de religiosidade do povo sendo disseminado por 

estruturas da cultura também popular. 
 

Assim, em meio a um universo tão árduo, a utilização das práticas mágicas e 

feitiçarias contribuíram para a formação de lógicas explicativas que seriam respostas 

muitas vezes encontradas no mundo dos vivos. 
 

No Mato Grosso, o limite entre um feiticeiro, um benzedor, um curandeiro ou 

outras designações foi delimitada em sua grande maioria pela prática de produzir ou 

retirar o mal. E foi o cotidiano monçoeiro, com seus incontáveis desafios que contribuiu 

para a formação de muitos saberes entre os viajantes. As tecnologias de navegação, a 

farmacopeia, a caça, o conhecimento sobre as possibilidades de alimentação, foram 

construídos na própria vivência desses movimentos de comércio e exploração aos sertões 

de Mato Grosso, que desde seu início no grande Tietê até Cuiabá, fazia com que as 

aventuras fossem inevitáveis, o convívio com os africanos, a troca de saberes, os limites 

entre o branco e o preto se diluíram frente aos obstáculos e contribuíram ao mesmo tempo 

para reorganizar as crenças e elementos culturais que seriam característicos do Mato 

Grosso. 
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Não se pode esquecer que os índios já eram catequizados nessas terras desde o 

século XVI, de modo que antes da chegada dos africanos em terras mato-grossenses, os 

elementos indígenas já viviam um ‘sincretismo’ católico. Sá Júnior (id.) faz menção às 

bolsas de mandiga que os soldados portavam, feitas com conteúdo sagrado, geralmente 

uma hóstia dobrada, embrulhada em um papel e que eram comuns serem portadas por 

índios, como Lazaro Vieira, Matias e Joaquim recuperados pelo autor a partir da obra 

“Devassa da Visita Geral da Comarca Eclesiástica de Cuiabá (1785)” que contribuem 

para o entendimento dessa religiosidade em formação na sociedade escravista mato-

grossense, que mantinha também sintonia com o resto da colônia e do império português. 
 

O autor ainda ressalta que essas práticas faziam parte de um tipo de trabalho 

bastante desenvolvido na colônia, principalmente a partir do século XVIII, através da 

chamada escravidão de ganho. Os produtores e vendedores de bolsas de mandinga e 

embrulhos de feitiço acabaram por construir uma modalidade específica de trabalho 

escravo: a feitiçaria de ganho. 
 

Os elementos compósitos das práticas mágicas e feitiçarias partilharam um 

diálogo intercultural nesse mesmo contexto e possibilitaram o desenvolvimento de 

estruturas mais organizadas. Sá Júnior (Id.) levando em consideração os estudos do 

historiador português Francisco Bethencourt (2004), concorda que lá as práticas mágicas 

atuavam basicamente sobre assuntos amorosos, problemas de saúde, aspirações sociais, 

problemas econômicos e demandas judiciais, com suas respectivas diferenças no contexto 

desses sertões. 
 

É importante dizer que essas práticas se davam numa sintonia do Mato Grosso 

com o restante da colônia, Europa e localidades africanas, variando, conforme assinala o 

autor, seus instrumentos, fórmulas e ingredientes, além das fórmulas oraisem formato de 

bênçãos, orações e chamadas de palavras, que podem ou não ter relação direta com o 

idioma africano e indígena. 
 

Assim, o achamento do ouro nas minas de Cuiabá contribuiu para o total 

povoamento do norte da província trazendo para esta região uma variedade de elementos 

culturais que criaram um imaginário próprio para a constituição das bases de sua 

religiosidade popular.No entanto, o Sul da província teve um povoamento insipiente em 

detrimento do norte, que só se efetivou de forma mais completa após a Guerra do Paraguai 

(1864-1870) e se deu com a construção de fortes para a defesa das fronteiras 
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do Império, como os Fortes Coimbra, Albuquerque, Colônia Militar dos Dourados e 

Colônia Militar de Nioac, dando origem a muitos municípios hoje constituídos. 
 

Mesmo após o término da guerra, o desenvolvimento desse Sul, que mais tarde 

chamou-se Estado de Mato Grosso do Sul
13

, continuou comprometido, desta vez, por 

causa da presença da Companhia Matte Laranjeira que explorava os ervais nativos da 

região utilizando a mão de obra compulsória dos índios Guaranis (JESUS, 2004). 
 

O poder e a influência da Matte Laranjeira se estendiam por praticamente todo o 

Sul do Estado de Mato Grosso, atingindo áreas do Oeste de São Paulo e Paraná, além de 

áreas do Paraguai e também grande poder e influência em setores econômicos de Buenos 

Aires, Argentina. 
 

Esse imenso poder incomodava os políticos e empresários regionais porque 

engessava qualquer iniciativa econômica independente da anuência dos burocratas da 

Matte Laranjeira. Muitos questionavam esse imenso poder, porém Thomaz Laranjeira 

possuía aliados no governo que impediam qualquer tentativa de prejudicá-lo (ARRUDA, 

1986). 
 

Esse fato somado, a distância da capital Cuiabá e o isolamento da região, 

despertou o sentimento divisionista na elite do Sul que percebeu a situação de 

desvantagem diante do restante do Estado e da capital; a renda gerada pela arrecadação 

de impostos e taxas era remetida à Cuiabá e não retornava na forma de investimentos na 

estrutura produtiva e no desenvolvimento socioeconômico do sul. 
 

O movimento divisionista foi consequência da influência político-econômica da 

empresa Companhia Matte Laranjeira, criada por Thomaz Laranjeira para explorar os 

vastos ervais nativos existentes na região, documentados por ocasião da demarcação dos 

limites fronteiriços com o vizinho Paraguai, ao término da Guerra. 
 

Sua criação foi o ápice de um movimento surgido nos anos 30 do século XX e 

teve momentos críticos, como, por exemplo, a participação dos mato-grossenses da região 

nas lutas da Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo, a fim de obter deste 

Estado, o apoio à causa divisionista. 
 

Por ocasião do movimento constitucionalista em São Paulo, os líderes regionais 

apoiaram os revolucionários paulistas com o intuito de conseguir o apoio destes à causa 
 
 
 
 

 
13Sobre a história do Mato Grosso do Sul conferir também: CAMPOS, Fauto V. Retrato de Mato Grosso. 
São Paulo. 1960; RICARDO, Cassiano. Marcha para Oeste. 4 ed. Rio de Janeiro. José Olympio. Edusp, 
1970; GRESSLER, L. A.; SWENSSON, L. J. Aspectos históricos do povoamento e da colonização do 
Estado de Mato Grosso do Sul: destaque especial para o Município de Dourados. [Dourados], 1988;  
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divisionista. Muitos jovens da região de Campo Grande e Ponta Porã foram combater 

junto às tropas federalistas em território paulista, em apoio à Revolução de 1932. 
 

Com o término dos combates e a derrota dos revolucionários, os mato-grossenses 

retornaram para a sua terra e continuaram suas lidas diárias; porém o ideal divisionista 

não tinha morrido e, vez por outra, renascia em inflamados discursos políticos locais. Para 

evitar o ressurgimento de embates com possíveis conflitos armados, o governo da 

federação criou o Território Federal de Ponta Porã, com governança militar. 
 

Neste período chegaram a criar o esboço de um Estado, denominado “Estado de 

Maracajú”, tendo por capital a cidade de Campo Grande e como “governador”, o 

renomado médico Dr. Vespasiano Martins e instalando o palácio do governo no prédio 

da Maçonaria. 
 

O “Estado de Maracajú” concretizou, entre 11 de julho até fins de outubro de 1932, 

um anseio regional já manifestado desde o início do século XX: o Sul independente do 

Norte. Com a redemocratização, com o passar dos anos e o crescimento econômico da 

região, os movimentos divisionistas se acalmaram. 
 

Durante o período Vargas (1930-1945), os políticos e lideranças regionais 

tentaram junto ao governo central, por diversas vezes, a criação de um Estado, na área 

compreendida pela zona de influência da Cia. Matte Laranjeira, porém os seus esforços 

foram em vão, haja vista a intervenção política de Cuiabá. 
 

É importante ressaltar que nesse período na região do atual Mato Grosso do Sul, 

foram criadas várias Colônias Agrícolas Nacionais com a intenção de desafogar os 

grandes centros populacionais do país e priorizar o desenvolvimento do mercado interno. 

Essas ações reforçaram a ideia sobre a necessidade de a região ser independente de Cuiabá 

(OLIVEIRA, 1999). 
 

A capital, Cuiabá, rejeitou a divisão, pois temia o esvaziamento econômico do 

Estado porque a região Sul havia se tornado mais rica e povoada. Esse enriquecimento e 

povoamento do Sul de Mato Grosso podem ser explicados pela presença da Estrada de 

Ferro Noroeste do Brasil que contribuiu para o crescimento de muitos núcleos urbanos e 

também econômicos, como as cidades de Campo Grande e Corumbá, conforme observa 

Queiroz (2005), ao analisar o papel dessa estrada em seu desenvolvimento. 
 

Assim, a presença da Estrada de Ferro, da Companhia Erva Matte Laranjeira e a 

criação de Colônias Agrícolas Nacionais pode ser considerada como elementos 
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importantes para o fortalecimento do sentimento divisionista surgido nos anos de 1930, 

que levou à divisão do Estado. 
 

Foi durante o governo de Ernesto Geisel, com novas diretrizes políticas que surgiu 

o desejo de revisar os projetos de criação de um Estado Federal ao sul de Mato Grosso. 

Após estudos técnicos e entendimentos com os políticos de Cuiabá, em 11 de outubro de 

1977 o Presidente Ernesto Geisel assinou o Decreto-Lei nº 31, desmembrando Mato 

Grosso do Sul de Mato Grosso. Sua implantação, no entanto, só aconteceu em 1º de 

janeiro de 1979 e possuía, à época da sua implantação, 55 municípios e se constituía na 

porção mais rica e povoada do antigo Estado de Mato Grosso. 
 

Apesar de seu ‘nascimento’ ter sido efetivamente decretado em fins do século XX, 

o Estado do Mato Grosso do Sul tem uma história conjunta com seu Estado irmão de 

formação, Mato Grosso. Separados por uma fronteira política, hoje é possível observar 

características culturais que diferem um do outro, fato esse muito bem explicado pelas 

correntes imigratórias que atingiram ambos nos anos subsequentes, sejam de mineiros, 

paulistas ou gaúchos e principalmente nordestinos, cada um deixou sua contribuição na 

formação identitária
14

 do novo Estado. 
 

Não se pode negar, portanto, que seu passado compartilhe das mesmas raízes 

históricas, o que significa dizer que em termos culturais houve a construção de um 

imaginário religioso que dialogava com a colônia, permitindo a ressignificação de seus 

elementos nestes sertões, sobretudo a partir dessas correntes imigratórias
15

. 
 

É inegável a presença do indígena e do africano como grandes contribuidores 

desse arcabouço cultural e religioso que tornaram as terras desses grandes sertões 

profícuas ao desenvolvimento dos Candomblés, como afirmei inicialmente, pois quando 

ocorreu a divisão do Estado, a cultura e o imaginário coletivo já estavam estruturados, 

embora se saiba que após a divisão, eles foram ressignificados pelo processo de recriar 

uma identidade ligada ao novo Estado que havia nascido. 
 
 

 
14Sobre a questão das tentativas de formação identitária no Mato Grosso do Sul, Cf.: ZILIANI, José Carlos. 
Tentativas de construções identitária em Mato Grosso do Sul (1977-2000). Dissertação (Mestrado) – 
UFMS, Dourados-MS, 2000.; ZORZATO, Osvaldo. Alicerces da identidade Matogrossense. Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, a. 161, n. 408, p. 419-435, jul/set, 2000.  
15Sobre a contribuição, principalmente dos nordestinos na organização dos cultos afro-brasileiros no 
Estado, em minha dissertação de mestrado eu analise o caso dos Centros de Umbanda da cidade de 
Dourados, principalmente a importância de uma entidade chamada baiano, que está intimamente ligada 
com a migração nordestina, e que serve de exemplo sobre essa contribuição. Cf.: CASALI, Rodrigo.  
Quando dos baianos se pintaram de Dourado(s): aspectos das práticas religiosas umbandistas da 
cidade de Dourados-MS. Dissertação (Mestrado) – UFGD, Dourados-MS, 2006.  
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Mas, como estes espaços sagrados foram organizados e onde buscaram suas raízes 

para se constituírem nesses sertões? Essa é uma questão que pretendo responder a partir 

da análise das narrativas realizadas com os pais e mães de santo do Mato Grosso do Sul. 

Assim, é necessário apresentar suas histórias de vida para que, por meio delas, possa se 

identificar os processos históricos que levaram a formação desses Candomblés existentes 

hoje. 
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SEGREDO DE RONCÓ 
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Entrada 
 

O Roncó é um espaço sagrado localizado dentro doterreiro de Candomblé e tem 

por objetivo abrigar rituais específicos do culto desta religião, inclusive a feitura de santo 

e o ato da raspagem ou Orô maior como é chamado em alguns lugares. É na verdade um 

quarto destinado a rituais, e é ali no Roncó onde o Pai de Santo
16

 conversa com o Iaô e 

lhe passa os primeiros segredos da vida religiosa e do contato direto com o Santo, como 

é chamado o Orixá, Inquice ou Vodun, dependendo da nação a que pertence o Candomblé. 
 

O ato de recolher um iniciado não é exclusividade do Candomblé, há outras 

religiões em que os fiéis se recolhem em seus templos por dias ou até mesmo anos; os 

monastérios budistas e cristãos são um exemplo. 
 

O babalawo Aworemi em seu site na internet chamado “Povo do Axé” publicou 

uma matéria em outubro de 2009 falando especificamente do Roncó.Nesta matéria ele 

instrui os seguidores a pedir que o filho recolhido assine um termo ou uma declaração de 

que é por livre e espontânea vontade que o mesmo está se recolhendo no terreiro, a fim 

de, evitar problemas judiciais com a família que muitas vezes não aceita. Nesse mesmo 

artigo ele lembra os frades católicos e as irmãs Clarissas e a sua relação com a clausura. 
 

O que me importa sobre a questão do Roncó nesse texto, é que utilizei como título 

para essa escrita da história dos Candomblés no Mato Grosso do Sul pelo seu aspecto de 

intimidade, segredo, sabedoria ocultapassada de geração a geração pela família de Santo. 
 

Em minhas andanças por terreiros de Candomblé tanto no Estado de São de Paulo 

e no Mato Grosso do Sul, tive em raras oportunidades o privilégio de ver um filho de 

santo recolhido, sobretudo, no Roncó. Em minha experiência de abiã no terreiro de Tata 

Carlinhos – descrita na introdução desse trabalho -aprendi que o Roncó é um lugar de 

intimidade com o Santo, lugar onde o iniciado está e∕ou fica incorporado, onde ele dorme, 

e muitos rituais são realizados, principalmente a queda do cabelo e a preparação do orí, 

da cabeça do Iaô para a chegada do Santo. 
 

 

16Existe nos terreiros de Candomblé uma distinção bem explícita entre os cargos de chefia chamados de 
Babalorissà e Yalorissà, ou seja, de Pai de Santo e Mãe de Santo. No entanto, no presente trabalho, utilizo 
a expessão “pai de santo” para me referir a duas situações: o próprio cargo masculino ocupado no terreiro 
e também como um nome universal, representante dos dois cargos presentes no terreiro, o Pai e a Mãe de 
santo. O uso geral do termo pai de santo para se referir aos dois, masculino e feminino, é comum nos 
terreiros e nos discursos dos próprios chefes de terreiro que se autodenominam pais de santo e não chefe 
de terreiro e o fazem no sentido geral também. Assim, para facilitar a escrita e o entendimento, adotei o seu 
uso na maioria das situações aqui descritas, em outras, fiz a distinção de acordo com a necessidade.  
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Nos meses que fiquei ali, observei a relação central que o Roncó possui num 

Candomblé. Acompanhei nesses meses a feitura de Santo do Ogã da Casa, o primeiro Ogã 

que Tata Carlinhos fez em sua casa de Santo. Depois de vários dias recolhidos no terreiro 

e de muitos rituais realizados no processo de feitura do Santo, que envolveu banhos na 

madrugada, rezas matinais, dieta a base de farinha de milho branco, chás e frutas, no 

penúltimo dia antes da saída dele do Roncó, participamos todos do Orô maior, ou seja, da 

raspagem do cabelo e da chegada definitiva do Santo à sua cabeça, tudo isso aconteceu 

dentro do Roncó. 
 

Era bem tarde da noite, fazia muito frio em Botucatu, e estávamos todos no terreiro 

trabalhando desde as três horas da tarde mais ou menos, pois tínhamos ido à mata recolher 

ervas, feito muita comida, muito acaçá, preparado o terreiro para esse ritual da noite. 

Filhos recém-iniciados na casa, que ainda não haviam feito o santo, e eu, mesmo na 

condição de um pesquisador∕abiã fui enquadrado nessa categoria, tivemos que tomar 

banhos de ervas, amarrar contra-eguns em nossos braços e vestir nossas roupas brancas, 

tudo para a preparação do ritual mais importante que se realizaria logo mais à noite. 
 

O seu início foi marcado com louvores em dois idiomas bem distintos: Kimbundo, 

pois se trata de uma casa de Angola, e Ketu ou Iorubá, o idioma mais falado entre os 

Candomblés no Brasil. Apenas o Pai de Santo e a Ekéde entraram no Roncó onde estava 

o iniciado, os outros filhos não podiam entrar, e o que nos separava do que acontecia lá 

dentro era uma cortina instalada numa pequena porta estreita. Não se pode ver o que 

acontece lá, é o segredo do Santo que só o Pai revela para seu filho. Nesse ritual, do lado 

de fora formamos uma corrente para levar adentro até as mãos da Ekéde os animais que 

iriam ser sacrificados na cabeça do Iaô. 
 

Esse ritual demorou algumas horas, pois foram muitos animais sacrificados, mas 

ninguém soube como foi feito, porque ao término, precisamos sair de perto da porta, pois 

tínhamos que limpar os animais mortos e prepará-los para a festa da saída do Santo que 

aconteceria no dia seguinte e enquanto fazíamos isso, no Roncó, um silêncio se apoderou 

do lugar e só podíamos escutar os cochichos entre Pai e Filho. 
 

Quando o Tata Carlinhos saiu do lugar, veio sentar-se conosco para ver se 

estávamos limpando corretamente os bichos, pois, cada animal tem uma forma específica 

de limpar que não se parece em nada com a maneira como a nossa avó no sítio o fazia. 

Nesse momento, embora parecesse mais um iniciado do que um pesquisador,arrisquei 

perguntar ao Tata o que acontecia lá dentro, o que ele falava lá 
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com seu iniciado e, para meu espanto, todos riram como se eu tivesse contado alguma 

piada, e em meio aos risos ele me disse com uma simplicidade estonteante: “O que 

acontece no Roncó é segredo! Só você fazendo o seu Santo é que vai saber!” 
 

Então, com certeza não! Nenhum pai ou mãe de santo revela os segredos 

guardados de seu terreiro. O conhecimento no Candomblé é passado de pai ou mãe para 

o filho com o tempo, mas nem tudo é revelado de uma vez ou lhe é dado tão facilmente, 

pois o filho tem que merecer e estar preparado para receber aquele conhecimento. 
 

Além disso, é um saber muito amplo, que envolve as tradições adquiridas pelo axé 

(neste caso trata-se da família) ao qual a casa pertence e também pelas experiências dadas 

pelos Orixás, desse modo, não se revelapara estranhosas receitas mágicas e as práticas 

mais profundas do axé. 
 

O uso da oralidade no Candomblé está diretamente ligado a sua história de 

formação, já que nas comunidades da África, o conhecimento era ou ainda étransmitido 

por meio dos griots, pois,segundo Tierno Bokar (2010): 
 

A tradição oral é a grande escala da vida, e dela recupera e relaciona 

todos os aspectos. Pode parecer caótica àqueles que não lhe 
descortinam o segredo e desconcertar a mentalidade cartesiana 

acostumada a separar tudo em categorias bem definidas. Dentro da 
tradição oral, na verdade, o espiritual e o material não estão 

dissociados. Ao passar do esotérico para o exotérico, a tradição oral 
consegue colocar-se ao alcance dos homens, falar-lhes de acordo 

com o entendimento humano, revelar-se de acordo com aptidões 
humanas. Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência 

natural, iniciação à arte, história, divertimento e recreação, uma vez 

que todo por-menor sempre nos permite remontar à Unidade 
primordial (169). 

 

Uma vez que se liga ao comportamento cotidiano do homem e consequentemente 

da sua comunidade, a ‘cultura’ relacionada a esse aspecto não é, portanto, algo abstrato 

que possa ser isolado da vida, porque envolve uma visão particular do mundo que é 

concebido como um todo, onde todas as coisas se religam e interagem ao longo do tempo. 
 

Como analisou Prandi (2005) em sua obra “Segredos Guardados: Orixás na alma 

brasileira”, no Candomblé o tempo parece não ter pressa, o ritmo das coisas é outro, bem 

diferente de sociedade que tem cultura e concepções próprias de tempo, do transcurso da 

vida, dos fatos conhecidos e da história. Nessas sociedades africanas e também nas 

sociedades míticas do Candomblé, o tempo é circular, pois a historicidade que compõe a 

sua trajetória depende dessa tradição oral. 
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Hampate Bá, citado por Bokar (Op. Cit.) fala que a oralidade é uma tradição 

viva, e reforça fazendo uma comparação com a escrita da seguinte maneira: 
 

A escrita é uma coisa, e o saber é outra. A escrita é a fotografia do 

saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no 
homem. A herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a 

conhecer e que se encontra latente em tudo o que nos transmitiram, 

assim como o baobá já existe em potencial em sua semente (167). 

 

Seguindo essa concepção, Bokar diz que nenhuma tentativa de penetrar a história 

e o espirito dos povos africanos terá validade se não se apoiar na herança de 

conhecimentos de toda a espécie, e que foram “pacientemente transmitidos de boca a 

ouvido, de mestre a discípulo (id.)” pelos séculos. 
 

Essa característica de constituição cultural e de concepção de existência de mundo 

que os povos africanos possuem é uma herança que não se aniquilou com o processo da 

diáspora, pelo contrário, atravessou o Atlântico e tornou-se a principal forma de 

transmissão de conhecimento acerca dos Orixás, Inquices e Voduns no novo mundo. Por 

isso, falar de Candomblé é também falar em tradição oral, já que as tradições e os 

conhecimentos são passados de pai ou mãe para os filhos por meio da oralidade. 
 

É claro que para alguns estudiosos a questão da oralidade passa pelo crivo da 

confiança se comparada com a escrita quando se trata de fatos passados. Para Bokar, em 

seu entender essa não é a maneira correta de se colocar o problema, já que o testemunho, 

seja escrito ou oral, no fim não é mais que testemunho humano e “vale o que vale o 

homem” (id.). 
 

O autor ainda questiona dizendo: “Não faz a oralidade nascer a escrita, tanto no 

decorrer dos séculos como no próprio individuo?” Assim, os primeiros arquivos e 

bibliotecas do mundo foram o cérebro humano, muito antes de colocar seus pensamentos 

no papel o escritor mantem consigo um diálogo secreto, e nada prova que a escrita resulta 

em um relato da realidade mais fidedigno do que o testemunho oral transmitido de geração 

em geração. 
 

Assim, é comum nos terreiros de Candomblé o conhecimento ser compartilhado 

somente de forma oral, mesmo a existência dos famosos cadernos que, tanto os pais e 

mães de santo possuemquantoos filhos ganham logo que se iniciam no santo, servem 

apenas para apontar alguns rituais ou nomes de plantas e ingredientes não muito comuns 

no seu cotidiano, e, portanto, de fácil esquecimento. Logo esse caderno é apenas um 
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reforço da memória, já que um bom Pai de Santo não deve mesmo ficar anotando tudo, 

porque não é da cultura do terreiro, quem sabe, sabe. 
 

Desta forma, observar o local da fala, seu intermediar com a linguagem formal é 

antes de tudo dispensar com liberdade esta palavra para que ela expresse com seus 

símbolos e signos,que de fato se reconhece enquanto tal. É por esse motivo que este 

projeto de pesquisa parte, antes de tudo, das narrativas orais realizadas com os pais de 

santo, pois estes não tem o hábito de registrar em papel a sua história. 
 

O pesquisador que enveredar por esses caminhos e quiser entender o 

conhecimento compartilhado de um Candomblé, terá que primeiro se familiarizar com a 

oralidade enquanto forma de preservação primordial da memória, embora se tenham 

outras formas como, os assentamentos dos santos e fotografias, estes não mostram a 

dimensãoe a profundidade da experiência que a palavra concede. 
 

Gonçalves (2206) em seu livro “O antropólogo e sua magia” analisa a questão do 

ponto de vista metodológico e chega a seguinte conclusão: 
 

Na “lógica” das religiões afrobrasileiras, a palavra falada é 

considerada uma importante fonte de axé (força vital) e veículo do 
poder sagrado. Falar é um ato mágico que impregna por 

contaminação simbólica o sujeito da fala e seu ouvinte. Na 
transmissão do conhecimento litúrgico, o que dizer, quando, como e 

para quem são instancias determinadas pela hierarquia religiosa 
(p.44). 

 
 

A fala pode criar a paz, assim como também destruí-la, pois, uma única palavra 

imprudente pode desencadear uma guerra, assim, o poder da fala, quando se trata de 

Candomblé, já é por si só um elemento bastante importante para o entendimento do 

funcionamento e da lógica dessa expressão do sagrado, já que nesses espaços ela é um 

agente poderoso e ativo da magia. 
 

Assim, é preciso ter um projeto bem definido de como estruturar um conjunto de 

ações que vise a coleta dessa palavra com fins a analisá-la e propiciar o entendimento dos 

aspectos tanto sagrados, esotéricos e exotéricos dessa religião bem como de sua trajetória 

histórica, já que não se separa o abstrato do material, como já foi dito. 
 

Partindo dessa ideia, as entrevistas que realizei com os pais e mães de santo, 

enquanto narrativas orais de vida, seguiram esse principio de que a trajetória,desse ou 

daquele terreiro, na linha do tempo histórico e, portanto, material, de forma alguma esteve 

dissociada de uma trajetória ou experiência abstrata, portanto, espiritual, ou seja, de 

constituição do ser, pai ou mãe de santo. 
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Foi necessária a criação de um projeto baseado num conjunto de conhecimento e 

técnicas cuidadosamente elaborados e estudados para a finalidade de realizar a coleta 

dessas experiências por meio dos procedimentos teórico-metodológicos da História Oral. 
 

Alguns conceitos regem a ação de uma História Oral, bem como seus conceitos e 

definições acerca de seu uso. Neste contexto, a História Oral pode ser considerada, 

segundo Meihy e Holanda (2010) como sendo: 
 

Um conjunto de procedimentos que se inicia com a elaboração de 

um projeto e que continua com o estabelecimento de um grupo de 
pessoas a serem entrevistadas. O projeto prevê: planejamento da 

condução das gravações com definição de locais, tempo de duração 
e demais fatores ambientais; transcrição e estabelecimento de textos; 

autorização para o uso; arquivamento e, sempre que possível, a 
publicação dos resultados que devem, em primeiro lugar, voltar ao 

grupo que gerou as entrevistas (p.15). 
 

 

Indo além dessa concepção metodológica, a História Oral também é produtora de 

saber e estabelece uma afinidade de reconhecimento das trajetórias narradas como se elas 

dialogassem com o sentido do ser no mundo. Nesse contexto, a memória é geradora de 

conhecimento e deve ser vista como uma usina, tal qual definiu Meihy e Holanda (Op. 

Cit.), capaz de propor relatos que sirvam menos para encantar ou anestesiar lembranças 

caras e mais pelo impacto social. Logo as entrevistas devem conter registros de temas que 

sejam capazes de propiciar reflexões atentas ao interesse público amplo. 
 

Paul Thompson em sua obra “A voz do passado (1992)” diz que a História Oral 
 

é feita em torno de pessoas e que tem a capacidade de levar a história para dentro da 

comunidade e também de extraí-la dessa comunidade, além de ajudar os menos 

favorecidos a conquistarem dignidade e confiança, contribuindo para formar seres 

humanos mais completos, desafiando os mitos consagrados da história e das tradições. 
 

Se levar em conta que ela é feita em torno de pessoas e isso de fato caracteriza o 

objetivo de sua prática, não se pode também pensar o estudo de um fenômeno sem levar 

em conta a sua multidimensionalidade, e se esse objeto de estudo é o homem, é necessário 

que se faça levando em conta a complexidade de sua formulação e a pluralidade de sua 

trajetória. 
 

Pode-se dizer que a História Oral é polissêmica se levar em consideração o seu 

caráter transdisciplinar, já que tende a ultrapassar as fronteiras das disciplinas, de ousar e 

transitar por elas. Nicolescu (1999) diz que é no movimento que se estabelece “entre”, 
 

“através” e para “além” das disciplinas cuja dinâmica consolida-se na coerência, na 
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legitimidade e na articulação de saberes que se desdobram de seu difícil exercício, e a 

esse fim cabe o objetivo claro da História Oral como produtora de novos 

conhecimentosou saberes, e não apenas um método de produção de entrevistas. 
 

Falar do passado é fazer um retorno no tempo e nem sempre é um momento 

libertador da lembrança, mas um advento e uma captura do presente, segundo Sarlo 

(2007) e nesse sentido, o ato de evocá-lo prescinde de uma memória que diante do 

observador deve consistir não apenas na história de vida particular, na experiência ou no 

diálogo do indivíduo, deve antes, ou em meio a isso tudo, que se considerar como uma 

forma de pensamento, já que é possível observá-la a partir da seguinte pergunta: Como o 

sujeito histórico pensa o mundo através de si, da sua religião, da sua cultura, de seu local? 
 

Assim, com a História Oral, o sujeito e sua experiência aparecem por meio de um 

discurso cuja narração está unida ao corpo e a voz, uma presença real desse sujeito na 

cena do passado, mas que não inscreve a experiência numa temporalidade que é de seu 

acontecer, mas de sua lembrança, logo a narração funda uma temporalidade (SARLO, 

Op. Cit.). 
 

Existe intensidade no vivido e ela aparece na narrativa do sujeito, e conforme 

apontou Todorov (1970) ela se constitui na tensão de duas forças, sendo que a primeira 

corresponde ao fluxo contínuo e mutante dos acontecimentos na vida que é puro caos. A 

segunda tenta organizar este caos, dando-lhe uma significação. Desta forma pode-se dizer 

que a narrativa é uma forma de comunicação, de luta contra o esquecimento das lendas, 

dos mitos, das tradições, das identidades e principalmente, de si mesmo. 
 

Taddei (2007) diz que “contamos histórias porque nos sabemos finitos” e este 

fato, ou seja, de que sabemos que não somos eternos, estabelece uma relação muito 

profunda do ato de narrar com a religião, já que por meio dela nos ambicionamos imortais, 

embora vivamos numa dualidade que é a vida e a morte; é a morte que movimenta a nossa 

busca pela vida, e nesse contexto a construção da religião. 
 

Damatta (2009) também aborda o tema da morte por meio das crônicas da vida e 

da morte e diz que: 
 

Essas crônicas têm a marca da renovação e do renascimento. Da 
renovação, porque diante da doença, da indiferença, da hipocrisia e 

da morte, eu sigo sereno, escolhendo a vida e o trabalho. Do 
renascimento, porque este trecho da minha vida tem revelado que 

cabe mesmo a nós, humanos, dar sentido – como homens entre 

homens, como dizia Sartre – a todos (e eu repito, todos!) os 
acontecimentos que constituem e dão fundamento às nossas 

trajetórias (p. 12). 
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Por esse aspecto a religião passa a convicção que o homem tem da existência de 

um poder transcendental – seja ele pessoal ou impessoal – mas que atua no mundo, sendo 

expresso pela força do pensamento, dos sentimentos, das intenções e ações (GAARDER, 

2000). 
 

Assim, os Pais e Mães de Santo dos terreiros ao narrarem suas histórias, 

reconstroem sua identidade e fortalecem sua busca pelo sagrado, tendo sua experiência e 

conhecimento preservados em sua memória num ciclo de ressignificações que serão, ao 

longo do tempo, revividos e ampliados de acordo com as novas experiências do vivido, 

que criarão novas narrativas de vida. 
 

Será que ao narrar sua trajetória de vida os segredos guardados de seu Candomblé 

serão revelados? Com certeza não! Mas, podemos observar nessas trajetórias, 

continuidades e rupturas de um passado histórico que contribuirão para ampliar as 

experiências cotidianas com o sagrado dentro do Candomblé. 
 

E o segredo do Candomblé é segredo!Como disse Mãe Yá Nice em sua entre-

vista. Assim as narrativas de vida que irei apresentar foram recolhidas nos terreiros de 

Campo Grande e Corumbá. Foi no mês de novembro de 2013 quando retornei ao Mato 

Grosso do Sul após cinco anos em São Paulo, que comecei a percorrer os terreiros dessas 

cidades com a finalidade de conhecer os Pais e Mães de Santo que pudessem colaborar 

com a minha pesquisa. 
 

Meu contato inicial na cidade era o Pai Sinavokê, que me atendeu prontamente e 

me levou nos principais e mais importantes terreiros. Havia uma dificuldade em chegar 

nesses lugares sem a intermediação dele, pois eu era um estranho e muitos chefes não 

recebem pessoas querendo fazer entrevistas, pois ficam muito desconfiados com alguém 

bisbilhotando seu espaço. 
 

Nas primeiras conversas que tive com ele, expliquei os objetivos de meu trabalho 

e, a partir daí, fomos visitar vários Pais de Santo, na medida em que podiam nos atender. 

O primeiro que conheci foi Pai Baoxé, depois, Mãe Yá Nice, e com eles consegui o 

telefone de outros, que só conheci pessoalmente em meu retorno no mês de dezembro. 
 

Entre uma visita e outra, Pai Sinavokê me contou aspectos da religião na cidade, 

falando de questões sobre a desconfiança que esses chefes têm, por que há muita 

concorrência na cidade e muitos querem mesmo manter as informações sobre seus cultos, 

suas festas, seus rituais num certo círculo restrito. 
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Não consegui fazer entrevistas na primeira visita que fiz aos terreiros, isso só foi 

possível a partir da segunda visita, pois o meu primeiro contato foi mesmo para conhecer 

e explicar a natureza do meu trabalho, mas o aspecto mais relevante é que comPai Baoxé, 

Mãe Yá Nice, num segundo encontro, pude ligar o gravador e começar a escutar suas 

histórias. Com os outros Pais de Santo somente no decorrer de outros anos foi possível 

ligar o gravador, como por exemplo, chegar até o terreiro de pai Zazi em Corumbá, foi 

possível somente em fevereiro e junho de 2015. 
 

Pai Sinavokê é filho de Omolu eme contou que sendo este seu Orixá, nenhum Pai 

de Santo pode restringir a sua entrada no terreiro, e esse foi de certo modo uma estratégia 

utilizada para o acesso a algumas casas, embora ele tenha relações muito boas entre os 

terreiros da cidade. 
 

Entre os meses de novembro de 2013 a junho de 2015 que fui a Mato Grosso do 

Sul, construí uma rede de informações com as entrevistas de nove Pais de Santo que 

possuem histórias muito importantes para esse trabalho, e o ponto comum a todos eles é 

que sua relação com o Candomblé se deu a partir da feitura doSanto com um Babalorixá 

chamado Aderbal, considerado por eles o responsável por levar o Candomblé ao Estado. 
 

A rede de colaboradores foi constituída entre as cidades de Campo Grande e 

Corumbá, pois, ao término da leitura das narrativas ficará bem claro que o 

desenvolvimento do Candomblé no Mato Grosso do Sul se deu a partir desses dois 

municípios considerados como os centros irradiadores dessa religião no Estado. 
 

Quem nos dá informações bastante precisas sobre esses municípios é a professora 

Gressler (2005), que aponta que a primeira cidade da região da antiga província de Mato 

Grosso foi Corumbá. Fundada em setembro de 1778 com o antigo nome de Albuquerque, 

representou a preocupação portuguesa de fixar pontos estratégicos em toda a faixa 

fronteiriça, para a defesa contra os índios e, sobretudo, os espanhóis. Em 1850 foi elevada 

a categoria de Vila e em 1878 foi considerada cidade. Deste modo, a cidade constituiu-se 

como um ponto muito importante de comunicação entre o litoral brasileiro, Rio de Janeiro 

e o interior do Brasil que efetivamente só poderia ser feito por meio do Rio da Prata e Rio 

Paraguai, tendo que passar obrigatoriamente por Corumbá até chegar a Cuiabá e ao 

Xingu. 
 

O município de Campo Grande já teve origem no povoado fundado pelo mineiro 

José Antônio Pereira em 1872, que seguindo a trilha deixada pelos soldados que voltaram 

da guerra do Paraguai, acampou com sua comitiva no local onde hoje está localizada a 

capital do estado do Mato Grosso do Sul. Uma região cercada por rios e 
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boa para o cultivo e criação de animais, atraiu imigrantes paulistas, mineiros e gaúchos. 

O fator que mais contribuiu para que o município ganhasse importância política foi, além 

de sua localização na porção central do atual estado, a presença da estrada de ferro 

Noroeste do Brasil, que tinha o objetivo de ligar os oceanos Atlântico e Pacífico e criar 

um corredor interoceânico entre Brasil, Bolívia e Chile. 
 

Foram nesses municípios que encontrei vários terreiros de Candomblé, todos 

localizados, como sempre, nos bairros que circundam a porção central da cidade, 

portanto, uma localização periférica. Neles há inúmeros Centros de Umbanda, com 

histórias de existência e formação até mais antigos que os terreiros de Candomblé, pois 

muitas roças se formaram a partir de Centros de Umbanda. Dentre os terreiros existentes 

hoje, visitei aqueles cujos Pais de Santo são considerados os mais antigos da região, ainda 

vivos. 
 

Desta forma, essa parte que compõe os nove capítulos de narrativas orais sobre o 

Candomblé no Mato Grosso do Sul ficou intitulada “Segredo de Roncó”, porque essas 

narrativas se assemelham à conversa entre Pai e Filho dentro do Roncó. O conteúdo das 

narrativas não é segredo, mas para que elas finalmente pudessem compor parte desse 

trabalho, houve muita indagação por parte de quem narrou a sua história numa 

preocupação muito grande com o que estariam falando a respeito de sua religião. 
 

Assim, esse “Segredo de Roncó” não é necessariamente um segredo, mas ao ler 

cada uma dessas narrativas o leitor poderá observar e constatar que o segredo aparecerá 

nas entrelinhas da cada uma das histórias a seguir, sem ser revelado, mas estará ali para 

nos ensinar que quando se trata de Candomblé, o segredo é a sabedoria mais íntima que 

guarda a permanência de uma raiz cultural e de informações que somente podem ter 

acesso os iniciados no culto. 
 

Sem mais delongas, é hora de conhecermos os protagonistas dessa história que 

está sendo contada e, ao mesmo tempo, costurada com uma linha de contribuições que, 

aos poucos, irá se revelar, detalhe a detalhe, pedaço a pedaço, até que tudo se encaixe 

numa lógica que nos permitirá conhecer o Mato Grosso do Sul: Terra de Candomblé! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70 



3. TATA DI YNKISSI OMIM BAOXÉ 
 

 

Diário de Campo, 10 de novembro de 2013. Cheguei à Campo Grande para 

iniciar os trabalhos de campo com os pais e mães de santo dos Candomblés dessa cidade. 

Já fazia uns sete anos que havia me ausentado do estado, então, voltar me trouxe uma 

sensação de nostalgia, sobretudo quando me deparei com a cor da terra, a presença do 

cerrado e o clima específico dessa região do Brasil. 
 

Meu contato inicial era o Marcelo que mais tarde fiquei sabendo que era Pai de 

Santo conhecido com Sinavokê. Conheci o Pai Sina por intermédio do professor Lourival 

da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e membro no Neho-USP, grupo de 

estudos em História Oral do qual faço parte. 
 

Tinha conversado com Pai Sina somente por e-mail, então não o tinha visto ainda 

pessoalmente. Neste dia, ao chegar ao hotel entrei em contato com ele para saber que 

horas poderíamos nos encontrar, e ele me disse que somente na parte da tarde poderia 

me receber, fiquei com a manhã livre e aproveitei para ir à Universidade fazer um 

levantamento bibliográfico de alguma produção sobre religiosidade afro-brasileira, 

afinal, o campus de Campo Grande tem um curso de História e de Ciências Sociais. 
 

Com um pouco de insistência e com muita dificuldade, consegui acesso ao centro 

de documentação do departamento, formado na verdade por um pequeno cômodo e duas 

prateleiras de pequenas monografias de conclusão de curso. Das várias caixas que tive 

acesso apenas a caixa 18 e a caixa 30 me deram um fio de esperança para algo ligado 

ao meu tema de pesquisa. Na caixa 18 achei a tese do professor Gonçalo, defendida na 

USP sobre uma possibilidade de construção de uma casa de Candomblé em Campo 

Grande e na outra caixa, uma monografia que dizia: Territorialidades religiosas, 

identidade étnica e memória social, que na verdade estava fazendo menção ás questões 

da igreja católica na cidade. 
 

Sem mais para procurar no campus da universidade, minha expectativa se 

concentrou novamente em meu contato inicial ao Pai Sinavokê, cujo encontro já estava 

marcado em meu hotel. Foi por volta das 15 horas que nos encontramos e então ele me 

falou que já tinha conversado com alguns Pais de Santo e que eles estavam me esperand. 

Os primeiros que ele me levaria para conhecer seriam: Baoxé, Yá Nice e que teria 

também a Dona Raimunda. 
 

Marcamos para conhecer o professor Gonçalo na tarde do dia seguinte e no outro 

dia iria conhecer Pai Baoxé. 



Nesse meio tempo, ele foi contanto informações gerais sobre os Candomblés de Campo 

Grande e falando de outros possíveis Pais e Mães de Santo que pudessem colaborar com 

o projeto. 
 

A conversa com o professor Gonçalo na tarde do dia seguinte foi bastante 

proveitosa, porém não tão eficaz quanto eu imaginei, pois ele se tornou adepto da 

religião e durante todo o tempo que conversamos o foco ficou apenas sobre a veracidade 

do ritual deixando as questões históricas minimizadas, sobretudo, eu esperava que ele 

fosse me contar mais sobre o processo de sua pesquisa, mas a sua entrada pra religião 

mudou o seu discurso fazendo-o adquirir o discurso de um Filho de Santo e como meu 

interesse nesse momento é tentar observar os elementos que tenho para ver a rede que 

pode se criar para as entrevistas, a colônia que a mesma se insere, as informações que 

ele me deu não ajudaram nesse sentido. 
 

Enquanto conversava com ele, Pai Sina conseguiu marcar com Pai Baoxé uma 

visita para a tarde do dia seguinte. Só me restava então, aguardar esse primeiro contato 

com um chefe de terreiro para iniciar o trabalho de realizar a entrevista e ver quem mais 

apareceria na rede de conexão com a história que eu estava buscando. 
 

Foi na tarde de 12 de novembro de 2013 que Pai Sinavokê me levou para 

conhecer o Tata Baoxé. Ele possui esse título de “Tata” porque a nação de seu 

Candomblé é Angola e não Ketu. Sua roça fica localizada num bairro do jardim 

Monumento nos arredores de Campo Grande com o nome de “Unzó Mazoá Kaiá 

Tinzanabi Abassá”, que no idioma Kimbundo, utilizado nos Candomblés de nação 

Angola, significa “Fonte de Rocha Luna”. 
 

É um centro todo branco, com quartinhas posicionadas no portão, cheias de 

água, certamente para refrescar o Exu guardião da casa, que vai para rua todos os dias 

de manhã. Ao entrar pelo portão principal, do lado direito há alguns assentamentos de 

santo posicionados, principalmente de Ogum e, logo na porta do salão principal onde 

realizam os xirês, há uma árvore de Obi, o grande orgulho de Tata Baoxé, pois o Obi é 

um ingrediente muito utilizado na feitura do Santo. 
 

Adentramos ao recinto Pai Sinavokê e eu, já que fomos recebidos por um de seus 

filhos, e numa varanda ao lado do salão, sentado nos aguardando estava o Tata. Negro 

e com cabelos longos, unhas compridas e pintadas, vestido em seu caftá, característico 

dos Pais de Santo, com um olhar meio desconfiado que convidou-nos a sentar. 
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Em volta de uma grande mesa nos ofereceu café, que aceitei de bom grado, nos 

conhecemos, pediu que eu falasse sobre minha pesquisa e comentou sobre a importância 

de ter pessoas fazendo isso, pois essa religião é muito ignorada e as pessoas necessitam 

conhecer mais o Candomblé. Como seus filhos estavam em volta da mesa, nos convidou 

para irmos a uma sala menor para seguir com a conversa e foi lá que acertei os detalhes 

para o início da entrevista. 
 

Já havia passado algumas horas ali conversando com ele e conhecendo o seu 

barracão, termo utilizado por ele mesmo, que me pediu que eu retornasse no dia seguinte, 

às 09 horas, para então iniciar entrevista. 
 

Foi no dia seguinte que Tata começou a narrar sua história, no começo com 

alguma timidez, lentamente, buscando na memória os fatos, as lembranças de sua 

infância esquecida ou não recordada de tempos atrás, e começou dizendo: 
 

Sabe, Rodrigo, eu sou uma pessoa abençoada, iluminada, com axé, porque quando 

eu tinha cinco anos, a irmã do meu pai sofria com o câncer e não tinha como tratar, na 

época se dava um remédio pra ela dormir e pronto. Nós vivíamos no meio do mato, numa 

fazenda, então minhas tias contam que eu ia lá, no meio do mato, pegava uma folha e 

colocava na água e dava pra essa minha tia doente beber, e a dor que ela sentia cessava e 

só assim ela conseguia dormir. Eu acho que esse dom já veio de berço, porque meu avô 

trabalhou muitos anos com o Candomblé, e foi praticamente uma herança dele tudo o que 

eu recebi, porque do parentesco dele só ficou eu no Candomblé. Minha família toda era 

de Candomblé lá de Ouro Preto. Então desde pequeno tenho contato e fui me adaptando, 

eu gostava. 
 

O meu nome de batismo é José Osvani Jorge de Oliveira, eu nasci dia 05 de julho 

de 1962, tenho cinquenta e um anos de idade e me iniciei no Candomblé em 1972 e estou 

até hoje. Meu Adjina, que é nome de santo é Omim Baoxé, que significa força que vem 

das águas, isso é devido ao meu Orixá que é Iemanjá, também chamado de Kaiá na nação 

Angola. 
 

Eu acho que já nasci dentro e próximo do misticismo, dentro do culto, dessa 

energia, desse axé. Quando meu pai separou da minha mãe, ele foi morar em Cuiabá, 

trabalhar na TELEMAT (empresa de telefonia de Mato Grosso), porque nessa época a 

capital do estado era lá. Então ele morava no morro, a estação da TELEMAT era no 

morro, e tinha uma senhora chamada dona Maria, que depois de muito tempo eu vim 

saber que ela era de Ogum. Nessa época eu já tinha uns dez anos e estava morando com 

meu pai, então eu descia o morro toda vez que escutava os tambores tocar na sua casa, e 
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quando eu chegava, toda vez, ela já estava incorporada no Tranca Rua, um Exu, e ele me 

chamava e dizia: “esse menino vai ser cavalo meu”, tanto é que hoje eu tenho um Tranca 

Rua, que foi herança do meu Pai de Santo. 
 

Minha primeira iniciação, como já falei, foi em 72, quando eu tomei meu primeiro 

borí que foi com um Pai de Santo chamado Edil, que já foi embora, já não está mais entre 

a gente, e aí de lá pra cá, em 1976 eu conheci o meu outro Pai de Santo, com quem eu ia 

fazer a Oxum, eu já estava até recolhido e meu Pai chegou com o oficial de justiça, com 

a polícia e me tirou lá de dentro. Acabei não fazendo o santo. 
 

Três anos depois, meu pai faleceu, e eu fui jogar búzios com um Pai de Santo 

chamado Kilambô que disse que eu não era filho de Oxum, eu era filho de Iemanjá, e 

nesse jogo eu conheci esse outro Pai de Santo o finado Ladenã, com quem de fato me 

iniciei. Nessa época ele tinha apenas um ano de santo feito, era o ano de 1977, quando eu 

fiz o borí de novo, e até 1984, todo ano eu dava um borí, até que em 84 eu fiz o santo. 

Consegui! Porque eu ia fazer com o Edil, que era velho no santo, filho de Nanã, e reza a 

lenda que Nanã não pega cabeça de homem, mas esse era filho dela. Nessa época eu devia 

ter uns doze, treze anos, eu tinha fugido de casa para fazer o santo escondido. 
 

Então eu fiz o santo mesmo com o Ladenã, que foi um Pai de Santo que eu tomei 

todas as minhas obrigações até a de vinte e um anos e ele falou na época: “Esse é o único 

vinte e um que eu vou dar”, e realmente foi. Mas quando eu tomei os meus catorze anos, 

eu tive um desacerto com ele, porque ele não aceitava certas coisas, ele sempre falava pra 

mim que a porta da rua era serventia da casa, foi quando eu tomei os catorze anos com 

uma Mãe de Santo chamada Angocinã, ela era do Angorô, lá de Guarulhos, São Paulo. 

Eu fui lá buscá-la, trouxe e tomei a obrigação de 14 anos com ela. A Mãe Angocinã é do 

axé Bate Folha. Ela foi muito boa, um ano depois que tomei a obrigação o Santo dela 

falou pra mim: “Você é um menino de muito axé”, e com um ano depois dessa obrigação 

eu construí esse barracão aqui. Ela levantou a minha vida. 
 

Mas os catorze passaram, e na obrigação de vinte e um eu fui tomar com meu Pai 

de Santo que sempre foi o Ladenã. Foi uma obrigação com pompa e com tudo o que tinha 

direito. E ele disse no dia da festa que eu seria o único vinte e um que ele ia dar, e foi, 

pois morreu logo depois. 
 

Eu já vi praticamente de tudo, já assisti quase de tudo e o que eu ainda não tinha 

visto era um axexê, que é um ritual de preparação de um corpo depois que fecha os olhos, 

isso eu vi! Eu participei desse axexê e vi o Egum se levantar. 
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Então eu falo assim que eu sou uma pessoa abençoada, iluminada, com axé. Meus 

filhos estão todos bem. Quem não está bem é aquele que vai lá debochar, dar risada, que 

não respeita nem o santo dele. São duas pessoas da minha casa assim, e ainda querem 

levar o nome de Pai e eu falo: “Você é quando você participar”. “Pai aqui sou eu”. Falo 

para meus Ogãs, Pai é aquele que levanta de madrugada e faz o corre e sou eu! Me ajuda 

do começo ao fim, aí sim, você poderá ser um Pai. 
 

Depois de uns anos, de uns catorze anos pra cá, eu fiz só pessoas de cargo: 0gãs, 

Ekedis, Tatapocó, que seriam Xogum, então, eu fiz pessoas de cargo. Essas pessoas foram 

feitas para que hoje elas possam me servir. Hoje quando eu entro para fazer as coisas, a 

mão principal é minha, mas todos participam, eu fiz uma equipe, e tirei poucos muzengos, 

que seriam os Iaôs, porque eu não quero quantidade, eu quero qualidade. 
 

O Santo é muito importante, o Orixá é importante e eu acho que está perdendo um 

pouco daquela essência, daquela energia que tinha quando eu conheci o Candomblé em 

72, em que as pessoas amavam. Essa essência eu herdei do meu avô, pai do meu pai, ele 

era de Obaluaiê, de Omolu, com Iemanjá. 
 

Meus avôs viveram em Belo Horizonte, Minas e de lá vieram para o Mato Grosso. 

Meu avô era sacerdote. Eu lembro, era criança, mas lembro, tinha a cabana, era tudo de 

palha, tudo no meio do mato. Deveria ter umas cinco casas de palha, era palha de 

coqueiro, eu via e conhecia os assentamentos. Tinha assentamento de ferro tipo pra 

Ogum, a casa principal, que hoje eu sei, era a casa do velho, do Preto Velho. O otá, que 
 

é a pedra, desse velho, meu avô deu para minha mãe guardar para mim, e hoje essa pedra 

é do meu velho. Então eu falo assim que tudo o que tiver que acontecer vai acontecer, 

tudo se encaixa no final. 
 

Meu avô quando veio para o Mato Grosso ele foi para Cuiabá, eles moraram numa 

fazenda, numa terra que eles haviam herdado e ficava próximo a Poconé. Eu falo que essa 

tradição do Candomblé veio de Minas com o meu avô para o Mato Grosso e eu fui de um 

modo iniciado pelo meu avô. Depois acabou tudo, meu avô era muito mulherengo tinha 

muitas mulheres. 
 

Eu nasci em Ponta Porã e passei minha infância aqui em Campo Grande e Cuiabá. 

Meu Pai antes de voltar para Cuiabá, trabalhar na TELEMAT, foi boxeador e jogador de 

futebol, da seleção do Paraguai. Meu pai chamava Macalé, jogava também na seleção de 

Assunção, e minha mãe a vida toda morou lá, eu fui feito lá, mas minha mãe não queria 

que eu nascesse lá, porque eu era o primeiro filho, então eles vieram para Ponta Porã que 

era a cidade mais perto. Meu pai também jogou no Vasco, do Rio 
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de Janeiro e de Ponta Porã viemos morar em Campo Grande, que foi quando meu pai 

deixou a seleção do Paraguai, jogava em Campo Grande só de vez em quando. Aqui ele 

jogou no Comerciário, jogou no Operário, ele foi profissional, mais não foi muito feliz 

porque ele era muito mulherengo, assim como meu avô. Ele tinha uma facilidade para ter 

mulheres, e deve ser porque ele era filho de Omolu, meu avô também era igual. Meu avô 

fazia uma reza, e quem conta são as minhas tias que, as mulheres casadas arranhavam a 

porta do quarto para entrar, pra ficar com ele. 
 

Meu pai não gostava do espiritismo, ele era espírita, mas não gostava, e quando 

pegava alguma coisa nele, ele amanhecia no cemitério. Aí ele pegava um táxi pra casa e 

quando chegava, chorava muito. Então toda vez que ele tinha um surto ia dormir dentro 

do cemitério e eu tenho um irmão que faz isso, qualquer coisa ele vai lá ao túmulo do pai 

e até dorme lá. 
 

Aqui em Campo Grande a gente veio morar num bairro chamado Taveirópolis, 

meu avô também veio, ele teve um derrame, ficou paralítico e era eu quem dava banho, 

carregava pra lá e pra cá. Ele morreu com cento e cinco anos, bebia e fumava, e não tinha 

cabelo branco, eu costumo dizer que era um Preto Velho que não tinha cabelo branco, e 

eu já com onze anos tinha um monte. 
 

Eu tive um pai maravilhoso, eu digo que na época eu amava muito, mais meu pai 

que minha mãe, e perdi ele com 15 anos, aí tive que aprender a viver, porque devido a 

minha opção sexual, a minha família toda achou que eu tinha matado meu pai de desgosto. 

E não foi! Uma semana antes de ele morrer, ele me chamou dentro do banheiro, era mais 

ou menos umas 19 quase 20 horas, daí falou pra mim: “Olha meu filho, eu quero te 

perdoar de tudo”. Isso aconteceu! “Eu quero te perdoar de tudo! Eu só quero que você 

estude pra que você não seja xingado, nem que as pessoas te batam”. Porque na época, 

ser gay! Nossa! Em cada esquina você levava um cacete, corriam atrás, e meu pai tinha 

um amigo que era funcionário da prefeitura, que hoje é vereador, mas já foi deputado, 

que falava que eu tinha que estudar porque aí as pessoas iriam me respeitar. 
 

Então, eu estudei até os dezessete anos, fiz só até a 7ª série. Na verdade eu estudei 

isso aqui, que se chama Candomblé; os Inquices, os Santos, os Orixás, enfim, eu falo que 

me formei nisso e aprendi muita coisa. Aprendi a viver, porque eu fui uma pessoa que 

hoje e toda a vida, eu fui respeitada, aonde eu chego sou uma pessoa bem vista. Então, eu 

me formei dentro do santo, dentro do axé. 

 

 

76 



Eu falo que podia ter feito alguma coisa quando o meu pai faleceu, eu podia ter 

intercedido. Eu sei que não sou Deus nem nada, mas ao longo dos anos eu aprendi que se 

podem salvar pessoas que vão embora e tem condições. A menos que seja uma doença 

muito grave e meu pai teve um derrame fulminante às sete horas e quando foram catorze 

horas ele faleceu. 
 

Foi um acontecimento em que eu não tinha condições, eu não sabia como lidar, 

igual eu lidei com a minha mãe que teve os três ataques e está viva, forte e bonita. Eu 

acho que quando a gente nasce pro Santo, você ajuda muita gente, eu já ajudei muita 

gente, porque tem gente que tem a intenção de ir embora, mas não tem coragem, tem 

pessoas que a hora não chega, enfim, tem vários casos e é necessário ajuda. Agora com o 

meu pai, que é uma das coisas que eu sinto, é não ter brigado, não ter feito nada. 
 

Hoje não, hoje eu conduzo minha família, meus irmãos, minhas tias, as matriarcas 

da família que já foram todas, mas tudo de uma maneira que quando chegou a hora, foi, 

então quando assim, a pessoa vai em paz. 
 

Tive uma infância boa. Tive que cuidar dos meus irmãos, eu tinha três irmãos 

pequenininhos, os dois últimos com diferença de um ano entre eles, que era o Adriano e 

a Ana Cláudia que nasceu em 75. Mamãe tinha que trabalhar. Mas foi uma infância boa, 

eu não fui uma criança sofrida, assim, de ter essa coisa de preconceito, de briga, de me 

xingarem, eu fui abençoado, graças a Deus e Iemanjá! 
 

Tornei uma pessoa adulta, fui embora de casa, fui conhecer o mundo. Vivi! Vivi 

e morei em casas de Santo, em várias cidades, onde eu aprendi muita coisa, adquiri bom 

conhecimento e ao longo desse tempo eu aprendi o seguinte: que você hoje não dá esse 

axé pra qualquer pessoa, como eu vejo muita gente antiga que não passa o conhecimento 

pra todo mundo. 
 

Eu saí de casa quando tinha 18 anos, fui morar fora, trabalhei muito e todo Natal, 

fim de ano vinha para a casa, nunca passei longe da família, da minha mãe, dos meus 

irmãos. Em 1990 eu decidi vir embora, morei um tempo em Corumbá, tive sérios 

problemas lá, principalmente inveja, perseguição das pessoas de terreiro lá, aí eu vim 

embora para Campo Grande, falei: “Não! Está na hora de eu cuidar de mamãe.” Em 92 

ela teve três derrames, viveu e sobreviveu a todos eles, e foi quando eu decidi comprar 

esse terreno pra fazer minha casa, do lado do terreno dela, e eu cuido dela até hoje. 
 

Eu e meus irmãos somos todos unidos. Embora eu tivesse esse problema com as minhas 

tias, irmãs de mamãe, que achavam que eu tinha matado o pai, mas não foi isso não, 

essa culpa eu não carrego, pelo contrário, meu pai era um homem que tinha uma 77 



cabeça maravilhosa. Meu pai era de Omolu. Era um homem sábio, era um velho novo, 

porque pessoas de Omolu têm instinto velho. Meu pai não! Ele era novo. 
 

Nossa casa vivia cheia de gente, ele adorava jogar bolita, que é bolinha de gude, 

soltava pandorga, que é pipa. É como eu sou hoje, é como meu irmão é hoje. Aonde meu 

irmão chega, ele conhece todo mundo, nesse bairro então a minha casa também, chega 

sábado, domingo o pessoal liga: “Bá posso ir aí fazer um churrasco, passar o dia com 

você?” Eu falo: “Pode!” Quando eu vejo, vai chegando, chegando, gente. 
 

Eu tenho uma vida boa, eu falo assim: “Você teve sofrimento? Não! Você passou 

fome? Não! Eu fui de uma forma ou de outra, atacado ao longo dessa vida? Também 

não!” Porque toda a minha vida eu trabalhei e por isso nunca passei necessidade e assim 

cheguei aos meus 51 anos, criando meus sobrinhos, porque eu criei meus irmãos e agora 

eu crio os filhos deles. 
 

Eu diria que na minha infância eu convivi muito com a minha mãe e também vivi 

muito tempo com pai em Cuiabá, quando eles se separaram. Mas meu pai era assim, muito 

boêmio, muito da noite, muita mulherada, então eu ficava sozinho, mas sabia conduzir as 

coisas, minha vida, porque eu sempre me cuidei, desde criança. Hoje eu falo assim que, 

melhor que cuidar de mim é eu cuidar de muita gente. Então eu posso falar que cheguei 

bem, não estou ainda na hora de ir embora porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer. 

Eu estou bem, eu estou em paz. Estou tranquilo. 
 

Eu acho assim, que é quase uma missão cumprida, quero ver meus sobrinhos todos 

formados. 
 

Eu, que me lembre, nunca brinquei. Assim, de brincar. Desde cedo mamãe me 

colocou essa responsabilidade: “Você tem que cuidar dos seus irmãos. Você tem que 

aprender a cozinhar.” Então toda a vida eu cuidei deles, eu acho que toda a vida eu tive 

essa responsabilidade, de cuidar deles. Eu tinha pouco tempo, tinha que estudar também. 

Então eu nunca brinquei e hoje quando eu penso, eu não tenho saudade, eu falo que eu 

nasci mesmo é pra Iemanjá, pronto pra ela, porque Iemanjá é a mãe, é responsável, é 

educadora, e eu, sempre fui assim, desde criança. Nunca fui de brincar, de soltar 

pandorga, de jogar bolita, essas coisas eu nunca fiz. Eu acho que sou uma pessoa 

romântica, desde criança, porque quando eu podia brincar, eu preferia escutar uma 

música, ficava quieto, sonhando em ter o que eu tenho hoje. 
 

Sempre fui assim, acho que porque meu pai sempre quis uma menina. Minha mãe conta 

que antes de eu nascer, ele fez um quarto todo cor de rosa, com coisas de menina, 

porque até então ninguém sabia o sexo da criança. O sonho dele era ter uma 78 



menina, e quando ele realizou isso, foi quando a Ana Cláudia nasceu, ele faleceu, ela já 

estava com dois anos de idade. 
 

Então o sonho dele era que o primeiro filho fosse menina, e minha mãe conta que 

quando eu tinha três anos, meu pai ganhou de Natal, naquelas festas de confraternização 

de final de ano, uma boneca bem grande, e o amigo dele, que tinha uma menina, ganhou 

uma bola. E diziam que eu fiquei louco pela boneca. Eu acho que esse meu lado feminino 

vem desde criança, porque eu sempre gostei de tudo o que era feminino. 
 

Eu fui mascote do time de futebol do meu pai em Assunção, eu tinha uns cinco 

anos. Eu via os homens dentro do vestiário e eu achava aquilo lindo. Isso eu nunca me 

esqueci. E era eu que saia com a bola de dentro do vestiário para o campo e eu lembro 

que eu admirava aqueles paraguaios, aqueles homens tudo pelado. Eu não sei, mas eu 

acho que essas coisas já vêm com a gente. Não sei também se é porque o desejo do meu 

pai era ter uma menina, e tive eu, depois veio o Cláudio e depois nasceu a Ana, a única 

mulher, e nossa, quando ela nasceu, era tudo, porque antes da Ana, minha mãe teve duas 

meninas, eram gêmeas, mas elas viveram só três dias e morreram. Meu pai chorava dia e 

noite, porque o sonho dele era ter uma menina. Quando a Ana nasceu ele morreu, ela nem 

se lembra dele, o Adriano também não. Eles se apegaram muito a mim, principalmente a 

Ana e o Adriano, que hoje tem três filhos, que eu crio. Eu sei lá, papai era assim, queria 

porque queria uma menina e de repente nasceu Osvani, que é uma menina. 
 

Então quando eu saí de casa aos dezoito anos, eu estava buscando aventura, queria 

conhecer o mundo, foi também aquela fase de conhecer pessoas, se apaixonar e foi aí que 

eu tive uma decepção amorosa muito grande com uma pessoa chamada Ariel, que morreu 

num acidente de trem. Daí eu resolvi sair de casa, pra viver um pouco, mas tudo eu fiz 

direcionando para o Santo. Eu morei muito tempo com o Edil, aquele pai de Santo, depois 

fui pra Santos viver com o Ibariri que era um tio de Santo do meu Pai de Santo, ele era 

pai pequeno do finado Samuel que era meu bisavô no Santo. Lá eu aprendi muita coisa, 

a maior parte de tudo isso eu vivi dentro de casa de Santo, e hoje muita coisa que eu 

aprendi foi em parte pela minha curiosidade e em parte por essa experiência. 
 

Antigamente eu queria ser o melhor, seja no pó, no feitiço, e na minha época, eu 

acredito que cheguei perto. Eu aprendi a fazer muita zorra, onde você não precisa violar 

nada do morto, nada dessas coisas, porque eu aprendi a fazer zorra com ervas, com 
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sementes e aí eu me considerei uma pessoa muito boa, tanto que, se eu fizesse isso hoje, 

eu ia ser a rainha do pó, o rei da zorra. 
 

A gente fazia isso para destruir as pessoas. Eu comecei assim, se falassem mal de 

mim, eu fazia o pó, a zorra. O meu Pai de Santo tinha um Pai de Santo que ele queria 

derrubar, então a gente ia às festas e derrubava. Já teve pessoas fortes do Candomblé que 

a gente tombou. 
 

Quem me ensinou tudo isso foi o Ibariri, ele era de Xangô com Iemanjá, era 

terrível. Aprendi também a fazer muita coisa com meu tio, irmão do meu pai, que fazia 

por opção, eu via que ele tinha as coisas e fazia. O meu tio entrava num mercado, tirava 

o que ele queria e ninguém via. Ele só usava pra esse tipo de coisa, e tanto é que esse meu 

tio foi embora para o Amazonas, foi trabalhar lá, entrou na mata e nunca mais saiu. 

Ninguém sabe se bicho comeu ou que aconteceu. Esse meu tio tinha um Exu, Seu Tiriri, 

que naquele tempo ele incorporava e tomava 4, 5 garrafas de pinga, o Tiriri ia embora e 

ele ficava normal, como se não tivesse colocado uma gota de pinga na boca, e com ele eu 

aprendi muita coisa. Ele sempre falava: “Você tem dom, você tem que aprender, você 

tem que fazer isso aqui, entra no meio das bananeiras que você vai ver.” Eu já tinha 

curiosidade. Então eu aprendi a fazer zorra assim, com ele. 
 

Ele pegava três raízes, que uma eu posso falar, que é a raiz do fedegoso, ele 

preparava, secava, tudo na lua cheia, preparava o pó e aí passava no corpo, isso era para 

ficar, tipo, invisível, e ninguém via ele. Isso eu cansei de fazer. Eu sou igual a São Tomé, 

tudo o que eu faço, eu faço primeiro pra mim, se é uma magia de amor, eu faço primeiro 

pra mim, pra depois poder fazer para meus clientes. 
 

Esse meu tio ficou com algumas coisas do meu avô, mas não foi feliz. Eu morro 

de medo do Exu Tiriri dele. Eu amo esse Exu, eu conheço fundamento de Exu, mas esse 
 

é uma entidade que eu não brinco. Aí depois eu aprendi a fazer vários outros tipos de 

zorras, pra você queimar, destruir, pra deixar uma pessoa sem nada, e tudo isso existe, 

não adianta dizer que não, você deita pobre e acorda rico, e deita rico e acorda pobre, eu 

já vi isso acontecer com muita gente. 
 

Então são zorras que são capazes de fazer isso, e é uma das coisas que eu não faço 

mais, por causa da promessa que eu fiz a Xangô. Olha, eu fui uma pessoa que fiz muita 

coisa errada, eu fui uma pessoa que eu tive muito axé, pra não dizer poder. Eu tinha 

facilidade de derrubar alguém, pra queimar, porque eu aprendi a fazer zorra muito cedo e 

é uma coisa que eu não faço mais e não faria de novo. Não é permitido que aqui em casa 

se faça. Mas eu fui muito bom nisso. 
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Mas em 92 quando minha mãe teve os derrames, e eu achei que ela ia morrer, no 

hospital eu vi Xangô, vi ele saindo de uma das portas e aí eu falei: “Olha meu pai, se 

minha mãe passar de hoje...” - porque os médicos disseram que ela não tinha condições 

mais - ... “Se ela passar desse dia e viver, eu faço uma promessa para o Senhor: eu não 

mexo mais com zorra e não destruo a vida de mais ninguém.” Graças a Deus e a Iemanjá 

eu cumpri isso até hoje e enquanto a minha mãe for viva, enquanto ela andar e tiver os 

olhos abertos eu não queimo. Mas tem que hora que dá vontade! Por tudo! Porque eu 

aprendi, meu Pai de Santo usava isso e quem queimava era eu. Eu sempre tive a unha 

muito grande, e o pó eu levava embaixo de três unhas e era só dar um estralo que destruía, 

acabava com tudo. Então eu não faço mais. 
 

Não sei depois que minha mãe for! Mas eu acho que eu já estou com o coração 

bom, porque hoje eu sei que quem faz o mal, cedo ou tarde vai pagar. Como eu vi pessoas 

que abusaram de mim, Irmãos de Santo, Pais de Santo, Mães de Santo que fizeram 

calúnias de mim, todo mundo pagou, eu vi tudo sucumbir diante do nada, isso aconteceu 

sem eu ter acendido uma vela, sem eu ter feito nada. Tanto é que muita coisa minha está 

enterrada nesse quintal aí da frente, no outro lado da rua. Esse quintal ninguém compra, 

ninguém vende, ninguém constrói. 
 

Ele é do mesmo dono que foi desse do lado. Ele não vende. Já me ofereceu várias 

vezes, mas eu não quero esse terreno de frente, eu quero os dois terrenos ali da esquina, 

que o dono não vende de jeito nenhum. Eu quero fazer minha casa lá, mas aqui na frente 

não. E essas coisas minhas enterradas lá, eu acho que a terra já levou. Veja você que já 

foi construído tudo em volta desse terreno, menos nele, o dono não consegue fazer nada, 

por quê? Lá estão enterradas zorras de destruição, pra deixar a pessoa toda cheia de 

feridas, cheia de lepra, que eu aprendi a fazer. Eu acho que a terra já até levou. 
 

Olha, eu vi gente em mesa de Pai de Santo, sabe, roda de conversa, dizer que faz 

isso, que faz aquilo e acontece. Eu só dou uma risadinha, porque eu sei que a pessoa não 

faz é nada. Você ir lá, desenterrar uma cabeça – igual uma pessoa que eu estou sabendo 

que fez isso semana passada e fez pó – nada disso eu fazia, o que eu preparava levava e 

enterrava no cemitério, deixava vinte e um dias para a zorra ganhar sustância, ganhar 

força. Hoje eu nem lembro mais como faz. Na verdade lembro sim, essas coisas a gente 

não esquece. 
 

Eu não quero ensinar isso para o meu herdeiro, eu vou ensinar coisas para ele 

equilibrar. Esses últimos anos, de 93 pra cá, eu padeci muito e foi porque eu não 
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equilibrei esse lado entre o bem e o mal. Nós temos que ter esse equilíbrio, como um pai 

sabe corrigir, uma mãe sabe corrigir, você também precisa corrigir o que é errado. 
 

Você não pode deixar passar impune, e foi isso que eu aprendi, pra não castigar 

ninguém, tirar, destruir, acabar com a vida de ninguém, isso não, mas você tem ter 

equilíbrio, e esse é o equilíbrio que quero que meu filho, meu herdeiro tenha. Que ele seja 

justo na hora certa e seja correto na hora certa e seja benevolente, porque muitas vezes é 

preciso perdoar, desculpar, esquecer, agora, tem coisas que tem que ser cobrada por nós 

que estamos em cima dessa terra, pra isso ou se faz o bem ou se faz o mal, mas nós, como 

sábios, temos que estar equilibrados, para se ter sucesso na vida, senão é só sofrimento. 
 

São muitas histórias que a gente passa. Sofrimento. Mas eu nunca abandonei o 

Orixá, nunca coloquei a culpa nele. Hoje não, hoje eu sou uma pessoa hiper elevada, 

porque hoje eu tenho uma cabeça boa, tenho equilíbrio, tenho Filhos de Santo que já 

fizeram Filhos, eu já sou Avô. Agora era para eu ir viajar pra fazer uma Filha da minha 

Filha, mas aí não deu porque mamãe está doente, ela não está bem. 
 

Eu dediquei toda a vida ao santo, às pessoas, ao trabalho social daqui do terreiro, 

ajudei quando alguém precisou. Quando alguém precisa corre aqui, eu acolho, ponho pra 

dormir e tudo. 
 

Isso é a Iemanjá, ela é mãe mesmo, e hoje eu estou criando meu herdeiro, meu 

erobomí, que já tem catorze anos, vai fazer quinze em janeiro do ano que vem, é ele quem 

vai tomar conta da minha casa. Então como o meu Avô de Santo fez comigo, me passou 

a sabedoria que ele tinha e o axé dele, eu hoje estou fazendo com o meu sobrinho. 
 

Eu estou fazendo isso para não ter aquela guerra, aquela briga quando eu for 

embora. Não ter aquela discussão do: Quem fica com o quê? Então hoje o erobomí é um 

menino que está com seus catorze anos e já vai fazer três anos de Santo. Ele reza o que 

você pensar, faz tudo o que precisa. Ele encarnou aquela sabedoria, aquela ancestralidade 

que se passa do Pai para o Filho. É muito bom! Eu passo pra ele esse axé que recebi de 

família, do meu avô, pai do meu pai. 
 

Eu nunca frequentei o centro dele, do meu avô e ele nunca me disse nada sobre o 

Candomblé, porque o que ele tinha na verdade era uma aldeia, e eu via muita gente 

frequentar, mas não entendia nada, então quando eles vieram para Campo Grande, tudo 

isso acabou e se perdeu. 
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Meu tio, já falecido, que morava em Maracajú, contava que as coisas de Santo 

foram todas entregues na água, então meu avô não ficou com nada. Esse meu tio dizia 

que antes do vô vir, eles despacharam tudo nas águas por lá mesmo. Pouca coisa foi 

trazida de lá, como os colares e algumas outras coisas que eu não sei por que ficou com 

outro tio, o Mané. 
 

Esse meu tio benzia e era gay, pra você vê, naquele tempo! Esse meu tio lavava 

roupa para os soldados, e eu via e sempre perguntava para a minha mãe: “Porque sempre 

entra tanto soldado na casa do tio?” E ela falava que era por causa da lavagem de roupas 

e porque também ele era benzedor. 
 

Eu penso que foi por causa dessas coisas que eu conheci o Candomblé, mas porque 

eu era curioso, sempre tive curiosidade! Na rua da minha casa tinha o afro, que era um 

centro chamado Santa Rita de Cássia, que foi um centro muito bom, era Umbanda, nessa 

época eu conhecia mais Umbanda mesmo. E assim eu fui conhecendo, de perguntar, de 

frequentar as festas que tinha lá. 
 

Aqui em Campo Grande tinha muito terreiro, mas era de Umbanda, porque na 

época quando o Aderbal veio, ele fez muita gente de Omolocô. Aderbal vem a ser o meu 

Avô de Santo. Então quando ele se mudou para cá, Mato Grosso do Sul, ele veio primeiro 

para Campo Grande e depois foi para Corumbá, ele fez muita gente, nesse Omolocô, que 

é feito assim: Você faz os assentamentos dos Santos, só não raspa; Ele fez muita gente 

boa que tocava melhor do que muitas casas tocam hoje, e foi nessa época que eu conheci 

meu Pai de Santo. 
 

O Aderbal veio de São Paulo junto com outro Pai de Santo chamado Zé Rotão, eu 

falo que vieram dar o golpe aqui e se deram mal porque acabaram gostando da cidade 

logo que fizeram os primeiros Filhos. Porque os primeiros Filhos vieram do Aderbal e do 

Sebastião que era o Pai de Santo dele, conhecido como Cocota, que é o meu Bisavô de 

Santo. Eles chegaram e se instalaram e abriram uma casa e essa casa cresceu muito, eles 

tinham uma boa conversa, um Tranca Rua maravilhoso, e daí foram fazendo um Filho 

aqui e outro ali. Hoje, maior parte dos Pais de Santo de Campo Grande vêm das raízes 

deles, do Aderbal, do finado Cocota, que se instalaram aqui e depois em Corumbá. 
 

Hoje, por exemplo, tem gente em Corumbá com mais de cinquenta anos de Santo. 

Tem o Vivaldo que é de Logum Edé e é uma pessoa que se não tem cinquenta anos, está 

beirando. Então eles fizeram muita gente, que foram feitas de Santo de tradição Angola, 

com nomes e tudo mais. Aderbal dever ter tido mais ou menos uns mil 

 

83 



filhos aqui nessa região toda, porque quando o meu Pai deu sete anos, o Aderbal já tinha 

uma média de seiscentos e oitenta filhos, e nós passamos um mês em Rondonópolis – ele 

tinha se mudado para lá – para que meu pai fizesse a obrigação de sete anos, o finado 

Ladenã. E lá foi onde a família cresceu. Nesse mês ele fez seis pessoas junto com o Pai. 

Era assim, fazia a pessoa, tirava do ronco, a pessoa continuava a cumprir os vinte e um 

dias de quelê. Então teve muitos Filhos. Hoje, Rondonópolis é uma cidade que 

praticamente a metade dela é feita, ou é Filho ou é Neto e Bisneto de Aderbal. É um povo 

que cresceu demais, tem gente em Cuiabá, Cáceres, tem um pessoal que voltou para São 

Paulo, que hoje toca Ketu, e em Rondonópolis também, deve ter ficado umas quatro casas 

só que tocam Angola, o resto já virou tudo Ketu também. 
 

Hoje muita gente aqui, a maioria é de tradição Ketu, tem pessoas que praticamente 

abandonaram, cultuam os Orixás, mas não fazem nenhum atendimento, é de forma 

privada. 
 

Nesse tempo a gente se iniciava com um borí, que era um borí calçado, ou seja, 

completo, que só não ia bicho que quatro pés, mas ia pato, pomba, angola, galinha, frango. 

Eu me iniciei assim, o Ladenã não podia me raspar porque só tinha um ano de Santo, tive 

que esperar ele fazer os sete anos para me raspar. Isso foi em 1977, e o meu Otá, continua 

o mesmo, já tem mais de trinta anos isso, eu conto dessa data pra cá porque o meu santo 

continua o mesmo, minha quartinha tem essa idade, foi comprada em 76 e eu tenho ela 

até hoje, que é a quartinha da minha Iemanjá, do meu Santo, que pra nós da Angola o que 

conta, o fundamento maior é a quartinha, que é o segredo, é ali que, enfim, é onde sustenta 

a vida da gente. E de lá pra cá eu fiquei seis anos fazendo essa obrigação, fui pra 

Rondonópolis pra ele tomar a obrigação de sete anos e aí quando ele voltou me raspou, 

em 84, eu entrei dia 2 de fevereiro de 1984 e a minha primeira obrigação foi dia 4 de 

fevereiro, que foi quando eu nasci pro Santo, que é de onde conta, do dia que você nasce, 

do dia que você coloca o kelê. E desde então eu fiz todas as obrigações no tempo certo, 

de um ano, três anos, cinco anos, sete anos, de catorze e vinte e um anos. 
 

Agora, depois que ele passou, eu já mudei de mão, por que tive que tirar a mão 

dele, aí eu fiz com a mãe Diva, que conheci tem uns doze anos, na casa do finado Ladenã. 

Ele tinha uma doença, ficou muito mal e aí a Angocinã, que foi a minha mãe de obrigação 

dos catorze anos, trouxe a mãe Diva pra cuidar de Ladenã e como eu era o Filho mais 

velho, eu tinha acesso direto a ela, tudo o que ela falava tudo o que ela ia fazer, ela falava 

pra mim, então eu conheci ela, gostei dela, ela era da Oxum e aí depois 
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que Ladenã passou, eu tomei obrigação com ela, então hoje ela passa a ser a minha Mãe 

de Santo, mãe Diva, Divina da Oxum. 
 

Todo ano, em fevereiro ela vem, quando eu dou de comer à minha cabeça, à minha 

casa, então ela vem, vem de São Paulo. Esse ano com ela eu vou organizar uma festa de 

comemoração aos meus 30 anos de Santo, e dar de comer aos meus Santos todos, à minha 

cabeça, de Exu à Oxalá. 
 

Ela mora no litoral, na verdade ela estava morando em Diadema, numa casa que 

ela herdou da Mãe de Santo dela, uma casa que tem 50 anos de existência, mas aí a Filha 

da Mãe de Santo dela resolveu agora assumir a casa, então mãe Diva preferiu entregar a 

casa e resolveu levar suas coisas para o litoral, mas eu não sei ainda qual a cidade. Eu falo 

que ela é a Divina da Oxum, é de Angola, do axé Goméia, do Joãozinho da Goméia, que 

é um Angola bem adiantado, porque existem um pouco de Ketu, um pouco de Angola, 

eles misturam. 
 

Pra ser Pai de Santo, eu acho que não tem o melhor ou o pior. O pior é que você 

sofre demais, quando você é bom, mas ninguém disse pra ser bom. Sofre por ser ruim? 

Sofre! Todo mundo sofre. Todo mundo sofre, pra tudo você paga alguma coisa e eu 

acredito assim, por ser igual a mim, que ajudo, ponho, coloco gente na minha casa, é a 

ingratidão que hoje dói muito. A ingratidão não tem pior, porque nós escolhemos, eu 

escolhi! 
 

Tem dia que eu sento aqui, deito, coloco uma música e fico remoendo e 

reclamando e depois vem na minha cabeça assim: “Você escolheu isso. Você sabia que 

ia ter que passar por isso. Você sabe que vai ter que passar por isso.” Daí a gente vai fazer 

o quê? Agora é tarde pra voltar atrás, eu não pretendo voltar e jamais eu vou tirar tudo o 

que eu aprendi, a minha religião, pra dizer assim: “Eu vou mudar, eu vou pra esse lado 

agora.” Não! Eu estou muito bem, não reclamo só que tem gente que me conhece e diz 

que reclamo, mas eu falo que sou um ser humano igual qualquer um, eu tenho dor, eu 

choro, eu sofro. Tem dia que eu não estou bem, eu me fecho, não quero falar com 

ninguém, desligo o celular, eu tenho esse dia, eu tenho o direito de ter esse dia porque eu 

não sou a perfeição. 
 

Mas o que a gente sofre hoje, um pouco, que tem gente que fala que não existe, 

mas existe, é o preconceito. Porque eu sou uma pessoa que ninguém sabe o que eu faço, 

eu procuro não ter vulgaridade de nada, eu tenho meus sobrinhos que moram aqui, nem 

posso. 
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Eu vivi catorze anos com uma pessoa, separei então eu não tenho ninguém, é uma 

opção, quando eu quero durmo fora, tudo por causa dos meninos. Então eu falo do 

preconceito que está dentro do próprio Santo, porque são as pessoas que colocam: “Eu 

sou homem e você é isso, você é aquilo.” Muitas vezes a gente não é bem vinda na casa 

da pessoa, embora ninguém nunca me falasse isso, mas a gente tem esse tipo de 

preconceito. 
 

Eu falo que conforme os anos vão passando, a gente vai se tornando mais forte 

espiritualmente, aí você vai enxergando que é assim. Antes, eu queria estar em tudo que 
 

é festa, me aparecer, ir com roupas lindas. Hoje, acabou! Hoje eu vou pra bater palmas 

para o Orixá, pra agradecer, pra pedir. Você não vê mais isso. Hoje a gente vê as 
 

pessoas reparando: “Você viu como que meu Santo estava?” Filhos meus, da minha casa 

são assim. Então eu prefiro não ir. Eu falo: “Festa é na minha casa!” Porque tem como eu 

cobrar, como já cobrei de pessoas até conhecidas daqui, de vir querer debochar: “Vai 

debochar lá na casa do... Respeita minha casa! Se você respeita a sua, respeita a minha, 

por que não vai respeitar a minha? Por que eu sou gay, por que eu sou isso? Pára!” 
 

Então a trajetória é essa, eu considero hoje que eu sou uma pessoa abençoada, 

com axé, com conhecimento. Eu não preciso provar nada pra ninguém. 
 

Mas o bom e o melhor de ser Pai de Santo é que você - tendo paz, tranquilidade e 

saúde, tem tudo. Mas pra ser Pai de Santo tem limite, porque tem gente por aí que se diz 

Pai, Mãe de Santo, que o limite deles já acabou faz tempo, e vive pela opção do quê? Do 

status de dizer “eu faço”, “eu sou”, porque no final nós não somos nada. 
 

A diferença é que há pessoas que são mais bem sucedidas em matéria de trabalho 

que as outras, porque hoje o axé não dá riqueza pra ninguém. É preciso trabalhar, eu 

infelizmente, o que eu aprendi? A fazer o que eu faço, eu não tenho uma profissão, eu 

estudei, eu trabalhei um ano e oito meses como auxiliar de departamento de pessoal na 

Pranel, e de lá pra cá não trabalhei mais porque eu vivi para o Santo, em ajudar, em fazer 

coisas para o Santo. 
 

Tem pessoas, como o Marcelo, que é Pai de Santo, que se formou, tem o trabalho 

dele e tem o tempo pra ele mexer com o Santo, eu acho isso muito bonito, mas eu, pra 

você ver, levanto cedo aqui, e quais as minhas tarefas? A primeira é por Exu pra rua, e 

isso não importa se é segunda, se é feriado, se é domingo, porque eu dependo do meu 

trabalho, então eu tenho que fazer isso. 
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Hoje é quarta feira, é dia de levantar amalá pra Xangô, eu faço isso quarta sim, 

quarta não. Isso eu faço para me proteger das coisas ruins, de tudo, porque eu não faço 

nada ruim, nem queimar pemba, não faço trabalho de mal, então Xangô é meu pai, ele 

defende minha casa, meus filhos, minha família, por isso eu faço isso. Então eu trabalho 

em cima disso, do terreiro, do Candomblé. 
 

Aqui funciona assim, eu tenho o hábito de levantar 3 horas e tem dia que vou 

dormir ás 4 horas. Nesse horário eu já coloco o Exu pra rua, são os horários que eu faço 

as obrigações, os trabalhos mais difíceis. Os trabalhos de amor, por exemplo, eu só faço 

nessa hora da manhã, isso é hábito. Esse é meu cotidiano, trabalhar para os Orixás, pra 

que eles não me deixem padecer. 
 

Eu tenho meu Baráebó, meu Exu, que agora está com a cabeça quebrada, e 

Iemanjá está me cobrando o concerto, hoje que é quarta-feira eu preciso arrumá-lo, 

também tenho que arrumar o Tranca Rua e, além disso, eu tenho que cuidar de mamãe, 

cuidar dos sobrinhos que estudam, tem que fazer almoço, e isso se repete todos os dias. 

Todo dia tem cliente para atender, gente ligando no meu celular, o pessoal liga sempre 

que está precisando ou só pra falar bom dia, ou porque está fechando um negócio ou 

abrindo, ou está indeciso. Então eu não tempo nenhum pra me preocupar, eu vivo nessa 

correria todo dia. 
 

Na minha casa quase não se tem restrição de alimento, só na sexta-feira que não 

se come carne, e todo mundo tem que estar de branco, isso é uma tradição que eu faço há 

muito tempo, em respeito a Oxalá, que é o dia dele. E na minha comunidade, meus Filhos 

de Santo, também não comem carne, não se bebe até as 18 horas. Muitos clientes, muita 

gente que se curou, também passou a fazer isso, porque sexta-feira é dia de usar branco. 

Tem gente que não trabalha, eu trabalho porque eu preciso. Eu atendo, eu jogo búzios, eu 

faço tudo na sexta-feira, mas é vestido de branco. Muitas vezes eu tenho corte, então eu 

faço, mas é depois das 18 horas, principalmente se for pra Exu. 
 

E o meu dia é assim, só termina quando eu deito pra dormir e ainda sim tem gente 

se comunicando, porque eu sonho, embora meus sonhos sejam sexuais, amorosos, 

também sonho com outras coisas. 
 

Eu raramente tenho tempo para me curtir, pra me namorar, pra me amar, então eu 

sonho. Tem sonhos que marcam. Eu tive um sonho com o meu ex. Eu estava ajudando 

ele no domingo, e brigamos e discutimos e ele disse que não vem mais aqui. Pra mim 

tudo bem, eu disse. Ele está vendendo uma casa e entrou muita coisa e eu andei sonhando 

com ele. Eu acho assim, que o quem da parte dele é sincero, mas o que 
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vem com ele não é, porque eu vejo a inveja. Eu sei que não sou uma pessoa bonita, mas 

sou linda por dentro, tenho uma alma maravilhosa, eu sei disso, tenho facilidade pra trazer 

pessoas boas pra estar ao meu lado, trago às vezes, gente ruim também, mas sei que tem 

inveja, eu escuto as pessoas falarem, eu fico sabendo das coisas. Eu vejo a inveja no tom 

da fala, no olho da pessoa, mas isso eu tiro de letra. E sonhei com ele, por causa disso. 
 

Então meus sonhos são sempre amorosos, sempre em busca de alguma coisa, eu 

falo que eu deixei de acreditar no amor, hoje eu pego, mas não me apego, quando eu gosto 

de uma amizade, de um amor, eu me dedico demais e isso é uma coisa que eu ainda não 

consegui me controlar, e por isso, às vezes me decepciono e caio uma semana, três dias, 

quatro dias. Mas meus sonhos são sempre assim, são sonhos bons. 
 

Tudo o que eu sei está anotado nos meus cadernos, eu tenho quatro cadernos e 

neles eu anoto as coisas que eu uso. Ás vezes eu estou quieto e vem na minha cabeça um 

feitiço de amor, aí eu anoto e faço pra mim, se der certo eu faço para os outros. Eu acho 

que é por isso que eu sofro no amor hoje, porque eu sou igual o meu pai, me avô, eu 

enfeiticei muito homem. Eu batia o olho e falava que ia ser meu, que queria pra mim e 

acabou eu não queria saber. Então nesses cadernos tem coisas que eu fiz que deram certo 

e outras que não deram certo. 
 

Eu sonho muito com fruta também. Eu acho que a fruta tem ligação com a 

prosperidade, com a felicidade, é sinal de que você está bem. Eu sempre analiso nos meus 

sonhos e às vezes significa que eu consegui e que o meu dia vai ser melhor. 
 

Já sonhei que estava matando cobra, eu estava entrando num quarto e tinha muita 

cobra e aí um homem me dava uma espada e eu ia lá e cortava elas. Quer dizer, esse 

homem era Ogum que é o Santo que eu tenho muita admiração. Pra mim é um sonho em 

que eu estou vencendo meus inimigos, aquelas pessoas fingidas, falsas. Mas sempre estou 

sonhando com frutas. 
 

Sempre sonho com jambo, e você sabe que o jambo é uma fruta bem pequeninha, 

mas no meu sonho ele é enorme, gigante, e eu ficava preocupado dele cair e arrebentar, 

então eu comecei a procurar os que estavam maduros e falava para uma pessoa: “Cutuca 

eles que eu vou segurar aqui.” Aí quando caía eu pegava aquele jambo, coisa linda. 
 

Então são sonhos que pra mim são desejos que eu ainda vou realizar, porque eu tenho 

desejos, minhas coisas pra fazer, e tudo precisa de dinheiro e eu não faço nada de errado 

pra ganhar esse dinheiro. Muitas vezes vem traficante, vem fulano, pedir pra 88 



fazer isso ou aquilo e eu não pego porque eu quero estar de bem com Xangô, para na hora 

de bater minha cabeça e pedir pra ele me cuidar eu não estar devendo nada. 
 

Meus sonhos são assim, com frutas, com manga. Eu tenho um pé aqui em casa 

que dá umas mangas lindas, grandes e eu sonhei que ele dava umas mangas bem 

pequeninhas e realmente, esse ano elas estão pequenininhas, não cresceram. Eu interpreto 

como prosperidade, como sorte, significa que estou bem visto com o Orixá e isso é muito 

bom. 
 

Quando eu sonhei com jambo, esse sonho se passava na cidade de Sonora, no 

Mato Grosso, onde tem indústria de álcool porque lá se planta muita cana. Então quando 

eles moem a cana, escorre uma água numa valeta. No meu sonho, essa água era só bosta 

que saía de lá, era um rio de merda, naquelas canaletas onde eles lavam as máquinas e 

aquilo fede, é podre. Eu olhei aquilo, no meu sonho era só tolete de bosta, eu fiquei 

desesperado porque tinha que atravessar esse rio, essa caneleta, e aí eu vim correndo e 

pulei, eu estava segurando um jambo daqueles bem grandes, e eu pensava: “Só um jambo 

vai dar pra todo mundo”. 
 

O sonho tem muito significado, o pular é uma coisa difícil que eu tinha que passar, 

e que essa semana que passou eu venci esse obstáculo. Porque tem hora que eu falo assim: 

“Meu Deus, eu não vou conseguir.” Porque sou eu quem paga as contas, quem compra 

quem faz tudo. Mas no outro dia, olha! É um dia abençoado, que tudo de bom acontece. 
 

E nesse meu sonho, quando eu pulei a valeta, eu estava vindo do pé de jambo e só 

tinha ele no meio do nada e eu tinha que atravessar porque o pessoal estava me esperando 

na beira da estrada, eram os meus sobrinhos, meus irmãos, que estavam me esperando. 

São pessoas que me preocupo demais, então eu estou sempre atento a eles, atém em 

sonho. Eu estava levando aquela fruta enorme pra dividir com todo mundo, e além da 

minha família, havia mais gente do meu dia a dia me esperando lá e eu pulei aquilo 

preocupado em não derrubar o jambo no meio daquela bosta. Mas eu atravessei numa 

boa. 
 

Isso representa a dificuldade com dinheiro que eu tenho agora, de contas pra pagar 

que são altas, mas tudo, tudo nesse sonho é um símbolo que mostra que eu vou conseguir, 

e aí quando eu acordo, eu faço aquela marca, o sinal da cruz, e acredito que tudo vai 

passar, que tudo no final dá certo. Igual aos dias de festa que tenho que administrar, fico 

desesperado, mas no final tudo acaba dando certo. 
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Eu falei essa frase até para o meu ex: “Olha no final tudo vai dar certo, você vai 
 

ver.” 
 

É assim, meus sonhos são geralmente com frutas, sonhos amorosos, ou eu 

entrando numa mata onde tenho que atravessar um rio, e aí eu vejo aquela coisa bonita, 

aquela paisagem. Eu sempre falo que é símbolo de que meu espírito está bem, a alma está 

bem, porque tem gente que sonha que está entrando em casa velha, igual a minha mãe 

que me contou que sonhou que entrava numa casa assim, e viu minha irmã lá. São as 

pequenas dificuldades que ela, a minha mãe está passando. 
 

A casa velha é o seu estado de espírito, de que você não está bem. Eu sempre falo 

que quando a pessoa sonha com uma casa velha, caindo os pedaços é porque ela não está 

bem. 
 

Eu sempre sonho com frutas, manga, melancia. Eu não gosto de melancia, mas 

nos meus sonhos eu sempre vou colher melancia, e escolho a mais bonita. Então pra mim 

esses são símbolos de coisas boas. 
 

Ao longo da minha, eu soube fazer minhas escolhas, meus amigos, as pessoas que 

trago pra dentro da minha casa, nas festas que eu vou – e agora nem tenho ido mais, isso 

é uma opção minha, resolvi dar um tempo. Não que eu não goste de ninguém porque eu 

não tenho inimizade com ninguém, mas é uma questão de dar um tempo pra mim, um 

tempo pra eles também, porque quando eu vou nessas festas o povo sempre 
 

fala: “Você viu como a Bá estava? Viu o sapatinho de salto dela?” E daí? Eu não vou usar 

chinelo, eu uso meus sapatinhos brancos, todos discretos. 
 

Eu lembro que o meu Bisavô de Santo, o Cocota, ele chegava aos Candomblés 

todo vestido de conjuntinho branco e com a botinha da Xuxa, e todo mundo tirava o maior 

sarro, eu ria muito dele: “Olha o jeito da velha!” Eu falava. E imagino que hoje acontece 

o mesmo comigo, porque tudo o que você faz será feito com você, o Santo é isso aí. Eu 

fiz muito comentário dele. Ele usava peruca, era careca, tinha dúzias de perucas, cada 

uma de um jeito. Não usava nada na cabeça por causa da peruca, e sempre com os 

conjuntinhos. Nunca o finado Cocota usou roupas de Santo. Nada! Era só terninho branco 

com a botinha da Xuxa. Ele usava também uns sapatinhos meio femininos, branco, era 

tudo branco, e uma bolsinha quadrada na mão e a peruca loira. 
 

Ele era de Iansã, e quando foi fazer o Santo no finado Tuchê, saiu ele e o finado, 

quando eu cheguei, eles já tinham saído para o centro comprar as coisas. Eu estava na 

casa da finada Lurdes quando eles chegaram, o Tuchê falou assim pra mim: “Bá, você 

não tem noção do quê o Pai fez?” Ele tinha baixado as calças na esquina da Avenida 
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Afonso Pena com a 14 de Julho, bem no centro, porque uma mulher chamou ele de bicha. 

Dizem que ele deu um show. E dava mesmo, ele parava o Candomblé para xingar o povo. 
 

Ele era terrível, ele vestiu a Iansã dele todo no roxo, no lilás, todinha, de cima em 

baixo, parecia uma Zumbá, e se a gente questionasse, ele falava: “E aí o quê? A Iansã é 

minha, caralho! Eu ponho ela da cor que eu quiser.” Então ele era terrível, mas um homem 

hiper elevado, muito respeitado, que tinha saber, mas ele fugia dessas convenções que os 

pais usavam. Era um homem que fez Santo dos piores aos melhores, em todos eles pôs a 

mão. 
 

E o Candomblé aqui era muito bom, tinha energia, porque a gente estava recém 

conhecendo o Orixá -aquilo que você incorporava- então todos queriam que o Orixá 

viesse. A gente se preparava, eu lembro que pra cada festa, pra cada toque, a gente tomava 

banho de abô, banho de Amacir, se preparava, se cuidava, deitava na esteira e ficava ali, 

pra que o Santo viesse em você com louvor. Não era pra fazer bonito, era pra ele vir na 

gente, pra gente sentir ele. Até na assistência as pessoas vinham com fé, e quando saía 

um Ogum, uma Iansã, o povo ajoelhava, pedia e a gente via aquilo, aquela vontade de 

vencer, coisa que hoje acabou. 
 

Aqui tinha muito terreiro, e os terreiros eram de pessoas ligadas ao Aderbal, 

depois surgiram outros, novos Pais de Santo chegaram como o finado Pedrinho, o Zé 

Rotão, que fez um Candomblé muito bonito. Não tinha Ketu nessa época, era tudo nação 

Angola. Hoje é Ketu, mas tem diferença. Eu vou aos terreiros e vejo, não entendo, mas a 

cantiga que é cantada nesse é diferente da que é cantada naquele. 
 

No Angola não, naquela época era tudo igual, então tinha como a gente responder, 

a gente participar. E tinha muita casa de Umbanda, de omolocô, onde as pessoas tocavam 

para caboclo. Eles eram muito bonitos, hoje a gente não vê mais, é raríssimo, porque 

naquela época os filhos se preparavam para isso. Se tivesse uma festa de caboclo ia todo 

mundo, era uma satisfação, se era uma festa para Exu, pior ainda, aí que ninguém perdia. 

A gente via aquela energia, via as pessoas incorporadas, hoje raramente se vê isso. Você 

vê alguma influência, uma coisa que encosta na pessoa. Aqui na minha casa tem muito 

isso, mas eu não crítico, eu procuro preparar a pessoa, mas vai muito da mente, da cabeça 

dela. 
 

A gente via o Exu tomar 3, 4 garrafas de pinga, não era uísque, era pinga. Mulher 

incorporava em Exu e bebia garrafa de pinga e quando a entidade ia embora e a 
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pessoa ficava normal, bem. Hoje tem gente que quando desincorpora está caindo de 

bêbado. 
 

No Candomblé de hoje, nós os zeladores deixaram de cumprir, de ensinar o filho 

antes de ele entrar, porque hoje quando um filho entra pra fazer o santo, ele já está mais 

rodado que uma pessoa feita, ele chega cheio de vícios, de costumes: “Ah! Meu Santo vai 

fazer assim, meu santo vai dançar assim.” E a gente compartilha com isso, até mesmo em 

casas de tradição isso acontece. Eu vi isso em Santos, estive esse ano na festa da casa do 

meu tio e vi que eles já não estão dando importância para tradição mais. Eu acho que tem 

hora que a gente cansa, é muita coisa, muito detalhe que você acaba deixando passar, e 

quando a gente vê aquilo ficou grande. 
 

Hoje as pessoas usam drogas. O que antigamente não tinha e isso eu falo, 

raramente o que tinha era uma maconha que alguém fumava e geralmente era um ogã. 

Hoje, existem vários tipos de drogas e o filho cheira, fuma e entra para a roda, vai vestir 

o santo, sem nenhuma preparação. 
 

Aqui no Mato Grosso do Sul já teve tradição, mas não tem mais. Tinha tradição 

porque as pessoas eram muito honestas consigo mesmas, honestas com o Orixá. Eu vejo 

que são poucos casos e poucas pessoas que têm aquela tradição do Mato Grosso do Sul, 

que era uma tradição assim: todas as pessoas se preparavam para receber o santo, 

tomavam os banhos de abô, e era um abo que só por Deus! Mas elas se preparavam, a 

gente chegava a casa e já tinha que tomar o banho de abô... Somente depois desse banho 
 

é que a pessoa ia cumprimentar a casa. Muita coisa se perdeu porque veio muita coisa de 

fora, do Rio, São Paulo, que fez com que os pais de Santo esquecessem as coisas da nossa 

terra. 
 

O abô antigamente era muito forte, se colocava cabeça de angola, cabeça de 

pombo, tinha casa que até colocava o mutue todinho - que é a cabeça do bode, da cabra 
 

– além das folhas que se usa para fazer esse banho, que tem por objetivo dar força, 

ânimo, coragem ao filho. 
 

Os filhos hoje são completamente desanimados, cansados, estão ali, na roda, 

desanimados. Antes era diferente porque as pessoas que participavam eram alegres, o 

povo batia palma, não tinha preguiça de bater palma, de ajoelhar, tem gente aqui na 
 

minha casa que fala pra mim: “Eu vou tomar só os meus sete anos porque eu não quero 

ficar abaixando e levantando.” Para eles o negócio de abaixar e levantar são um absurdo. 

Isso vem se modificando ao longo do tempo, eu falo que é a criação, que é o 

desenvolvimento de hoje, porque o que mais vale é o luxo, o glamour. Hoje a pessoa 
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iniciada já veste rechilier, antigamente, antes de tomar a obrigação de sete anos, o Filho 

só usava algodão, não tinha tergal, não tinha tecido fino, a roupa toda era feita de algodão. 

Basta olhar para o meu iaô, olha as roupas finas que ele usa, e quem comprou? Eu! É a 

gente que conduz, e se você vai fazer com ele, como não vai fazer com os outros? Não 

digo dentro dos fundamentos, das obrigações, porque aí todo mundo usa algodão, mas 

nos dias de toque, eles usam roupas que nem eu, na minha época, usava. A gente só usava 

roupas melhores depois da feitura de sete anos. 
 

Naquela época, quando a gente estava no Roncó, não se escovava os dentes. O pai 

de Santo vinha com uma folha da costa, uma latinha e o seu copinho, que era a sua dilonga 

de omí, de água pra você lavar a sua boca. Esfregava-se a folha nos dentes, enxaguava 

com a água e cuspia na latinha que depois, essa água era despachada na rua. Essa tradição 

eu mantenho ainda hoje. 
 

Essa folha é também conhecida como limo da costa, é uma folha que serve pra 

todos os Orixás, ele seria como a mãe de todos, e aqui no Brasil nós temos. Nessa tradição, 

só depois que o filho lavasse a boca é que ele ia tomar a benção do pai, dar paó, que é 

bater palmas, rezar e fazer outras coisas. 
 

O sabão que se usa hoje, eu já vi, é o de coco, porque é um sabão neutro. Mas 

antes, era o sabão da costa, aquele preto, fedido. Essas mudanças existem. Até porque pra 

você recolher uma pessoa hoje, que tem um poder aquisitivo, ela vai querer um sabão 

melhor, um Dove, por exemplo. Eu já cheguei a fazer isso aqui, é um erro sim, mas a 

pessoa pede: “Olha Baoxé, eu quero que você coloque um sabonete de jasmim...” são 

mudanças, e a tradição vai acabando. 
 

Tem momentos que fico triste, de imaginar a geração do meu eboromí, vai ser 

como? Hoje se bate tudo no liquidificador, pila um feijão fradinho no liquidificador que 
 

é mais rápido, que é pra fazer um acarajé, uma abará. Enfim, são tantas coisas que eu 

sofri tanto pra aprender, pra fazer e hoje é essa facilidade. Antigamente pra se fazer um 

acarajé, tinha que tomar um banho, depois um banho de abô. Pra cortar o quiabo, pra 

fazer o amalá de Xangô a pessoa tinha que se preparar, hoje não, meus filhos de Xangô 
 

– eu tenho quatro Filhos – chegam da rua e se eu não falar, eles só vestem a roupa e vão 
 

preparar, é preciso falar: “Gente vão tomar um banho antes, pegam as folhas, se 

preparem.” E eles ainda perguntam se é preciso. É claro que é preciso, afinal como que 

se dá de comer ao seu Pai, seu Orixá, todo sujo, todo congado. Isso não é nem tradição, 

acho que é o certo. 
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Foi uma entrevista inspiradora. Essa narração durou bem quase umas quatro 

horas e foi como uma conversa informal entre eu e ele, ambos sentados em sua sala de 

estar sentados num lindo conjunto de sofá vermelho separados apenas pelo gravador que 

no inicio chamava a atenção de Pai Baoxé de modo que seus olhos se dirigiam sempre 

para ele e que depois caiu no esquecimento. A conversa durou até seu esgotamento, eu 

acho, pelo menos foi até perceber que ele não tinha mais nada ou não queria dizer mais 

nada. Terminou dizendo que era isso, que esta era a sua história, sinalizou que tinha 

compromissos e pessoas a atender, e assim nos despedimos, peguei seu contato para 

voltar depois com a história escrita para que ele pudesse me dizer se estava tudo certo, 

ele me convidou a voltar sempre que eu quisesse. 
 

Me despedi de Pai Baoxé já por volta das 13 horas, hora que o sol atinge o seu 

ponto mais alto no céu azul do cerrado sul-mato-grossense. Pai Sinaque havia me 

acompanhado nessa manhã,tinha ligado para Mãe Yá Nice marcando com ela em sua 

casa na parte da tarde. 
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4. MÃE YÁ NICE 
 

 

Como já disse anteriormente, Pai Sinavokê foi o meu cicerone pelos terreiros em 

Campo Grande. No mesmo dia em que conheci Pai Baoxé, enquanto eu falava com ele, 

Pai Sina ligava para Mãe Yá Nice e tentava um encontro. Embora eu estivesse 

conversando com Pai Baoxé, pude acompanhar de longe as conversas pelo telefone entre 

Sina e Yá Nice e escutei quando ele disse que nos encontraríamos logo mais após o 

almoço. Era 13 de novembro de 2013 e nessa época do ano faz muito calor em Campo 

Grande, às vezes chove e as chuvas são torrenciais e na maioria das vezes simplesmente 

não chove fazendo muito calor, era um desses dias, de muito calor. 
 

Gastamos em torno de uma hora para achar o endereço do terreiro de Mãe Yá 

Nice, e foi entre uma parada aqui e ali, entre uma interceptação à um transeunte e outro 

que chegamos no endereço. Nesse meio tempo, eu vim tentando convencer pai Sina a me 

conceder uma entrevista também, já que ele estava me apresentando a uma rede de Pais 

de Santo em Campo Grande. 
 

Chegamos ao terreiro e quem nos recebeu foi a própria Mãe de Santo, com um 

sorriso no rosto e mãos de quem estava coordenando um trabalho incessante, e logo na 

entrada já nos adverte que estava com Filhos recolhidos e a sua cozinha funcionando a 

todo vapor e mesmo assim nos recebeu com muito carinho. 
 

Seu terreiro é muito amplo, consta de uma casa grande que me pareceu cheia de 

cômodos, um quintal maior ainda, todo gramado e cheio de pequenas casinhas todas 

brancas, certamente onde estão assentados os Santos da casa. Uma grande roça no 

entorno dessa estrutura que demonstra a sua magnitude, cheias de ervas, árvores que 

são todas utilizadas nos banhos e chás que o Santo requer. 
 

Adentramos ao terreiro por um grande portão que automaticamente nos conduziu 

a uma enorme varanda que circunda toda a casa, ao fundo a cozinha cheia de gente, 

filhos da casa com seus panos amarrados à cabeça, seus caftáss brancos e os alguidares 

de comida subindo e descendo pelos cômodos da casa, enfeitados em folhas de 

bananeira, de mamona e outras ervas que perfumavam o ambiente. 
 

Dentro da casa, cânticos entoavam e chamavam os Orixás, os Erês vinham e 

falavam, embora nada fosse revelado, pela varanda se podia ouvir claramente as vozes 

que se comunicavam do Aiê ao Orum e vice-versa. O brilho do sol deixava o ambiente 

mais claro que do que já era e o seu calor somava-se ao calor do fogão que cozinhava 

os alimentos, o acaçá, o dendê, enquanto que as sombras das árvores copudas envolta 
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da casa eram utilizadas para esfriar os banhos que eram preparados para os iniciados 

que se encontravam deitados em suas esteiras no interior do Roncó. 
 

Foi nesse clima de agitação que Mãe Yá Nice nos recebeu, nos colocou sentados 

em volta de uma mesa de madeira posicionada no canto da varanda onde corria uma 

brisa que diminuía o calor daquele ambiente, com um bule de café e um sorriso no rosto, 

antes que eu terminasse de dizer o que pretendia com meu trabalho, de pronto me disse 

que seria uma grande honra poder contar a sua história, então que eu ligasse meu 

gravador que a hora era aquela, depois ela não disporia mais de tempo para tal intento 

já que os dias que se seguiriam ela teria muito trabalho em seu Congá. 
 

Foi assim, nesse súbito encontro que a história dessa Mãe de Santo chamada Yá 

Nice foi contada, e ela começou dizendo assim: 
 

Eu sou Mãe de Santo do Ilê Axé Oyá Deirá, quer dizer Mãe da Luz, porque Iansã 

é a luz. Eu não tenho digina porque nós do Ketu não temos, mas se for para falar um 

nome, sabe? Tem um que eu tirei e que poucas pessoas conhecem que é Yá Kuere Tumbi, 

que significa senhora dos caminhos, porque carrego Iemanjá e Iansã, então como juntou 

os dois fiquei com esse nome. 
 

Eu me chamo mesmo é Maria Eunice Pereira, nasci numa chácara no interior de 

São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu sou a quarta filha viva de treze filhos, de uma família 

extremamente católica. Meus pais eram de Ilhéus e de Bom Jesus da Lapa, Bahia. 
 

Tive uma infância maravilhosa, pais maravilhosos, irmãos maravilhosos. E eu fui 

criada no meio de sete irmãos, minha mãe pariu treze, somente sete sobreviveram e ela 

adotou dois, então eu tinha nove irmãos. 
 

Minha infância foi tranquila, meus pais não tinham muita cultura adquirida, mas 

tinham um espírito de pessoas que eram muito séria, muito culta na parte moral, sabe, 

tinham um conceito de vida bem organizado. Estudei normal como qualquer outra 

criança, brinquei, era menina, mas eu soltava pipa, jogava birola na rua com os meus 

irmãos, porque eu fui criada assim: no meio de dois irmãos homens, um me antecedia e 

o outro vinha após, eu menina, no meio, então, os meninos que me cuidavam, tive essa 

convivência, andava a cavalo, ia pra fazenda. Meu pai tinha terra aqui perto de Chapadão 

do Sul, ele cuidava de porco, cavalo, galinha, às vezes quando eu vinha, ia vacinar 

bezerros. 
 

Eu quase não vinha porque eu estudava no interior de São Paulo, estudávamos 

fora. Meu pai era quem sempre vinha; nem minha mãe e meus irmãos vinham. Minha 

mãe morou em São José do Rio Preto sessenta anos. Minha família toda resida lá, só eu 
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que vim pra cá. Depois que meu pai vendeu a fazenda, dividiu com os filhos o que tinha 

e aí eu vim para Campo Grande, porque a espiritualidade realmente me mandou, eu não 

vim me aventurar, eu vim porque fui indicada pra vir pela espiritualidade. 
 

Estudei até o terceiro grau incompleto, não consegui terminar a faculdade, na 

verdade foram duas faculdades incompletas: Enfermagem e Administração de Empresa. 

Trabalhei vinte e cinco anos dentro de hospital, cuidando de pacientes e a minha 

especialidade era enfermagem cirúrgica. 
 

Por problemas de herança familiar eu tive que fazer meu Santo, me iniciar dentro 

do culto do Orixá e eu nem sabia o que era Orixá, porque eu era católica, mas tive um 

início espiritual dentro do Kardec, fiquei onze anos e meio dentro do Kardec. Dia 9 de 

outubro de 2014 eu faço quarenta anos do Santo iniciado, mais ou menos vinte e cinco 

anos de trabalho para a comunidade, prestei vários serviços na área de saúde, vários 

serviços na área religiosa e fui voluntária da APAE por quinze anos em São José do Rio 

Preto, onde morei muito tempo. 
 

Eu carrego um Orixá no meu enredo de ancesto, chamado Nanã, que herdei da 

minha bisavó. Dizem que ela era benzedeira, mas ela mexia com coisa católica, dizem 

que ela era benzedeira de mão cheia, a avó da minha mãe, que é uma nêga Cabo Verde, 

morena de cabelo liso e olho azul, minha mãe tinha os olhos azuis, azulzinho. Ela era 

rezadeira, e eu até herdei umas coisas assim, de benzer. E o meu avô por parte do meu 

pai era indígena, daqui do lado de Ilhéus ali do Sul da Bahia. Esse meu bisavó era índio 

mesmo, foi pego no laço, já o meu pai é filho de índio com português, então já misturou, 

agora o lado da minha mãe é o lado ‘negróide’, de onde eu herdei esse meu lado da 

espiritualidade. 
 

Eu tenho uma mentora, que até me emociono quando falo dela, porque ela se 

manifestou quando eu tinha treze anos de idade, nem sabia o que era, e a primeira 

manifestação dela aconteceu quando eu estava brincando no quintal e deu um temporal, 

e teve uma descarga elétrica e a menina que estava do meu lado ficou toda queimada, e 

comigo não aconteceu nada porque ela pegou no raio, por causa disso eu procurei o 

Kardecismo, minha família não aceitava e eu tinha muito problema por causa desse lado 

espiritual, eles não entendiam, não tinham cultura suficiente para entender, sabe? Eu tinha 

treze anos, era criança, né? 
 

Ela se manifestava, mas ela falava assim meio que um dialeto estranho, que quase 

não se entendia o que ela falava. Eu ia à missa, era obrigada a ir, comungar, fiz primeira 

comunhão, vesti de anjo trezentas vezes na igreja, mas eu ia ao Kardec, tinha 
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uma senhorinha que me levava, era uma vizinha, nós íamos escondidas da minha mãe. 

Depois, mais tarde, quando eu já estava casada, comecei a ir de boa mesmo e então essa 

entidade, essa mentora, foi em uma das sessões e disse que quando ela viveu na terra ela 

foi feita de Oyá, de Iansã,só que ela foi feita numa outra nação, por isso ela falava meio 

complicado, e hoje ela é a mentora daqui,é o carro chefe da casa, dá agô aos Orixás, e 

dependendo do Orixá, é ela quem comanda. Ela se chama Luandeci. 
 

É ela quem comanda as coisas aqui, sobretudo quando as coisas estão difíceis 

mesmo, ela incorpora. Ela vem, e é ela que destrincha e que resolve tudo. Eu fiz uma casa 

para ela aqui, e ela tem um pentagrama sagrado de cinco pontas, que representa o ser. 

Que é dela, somente dela, isso não vem do Ketu, é dela. 
 

Eu ter ela na minha vida espiritual é da minha trajetória, minha finada Mãe 

Menininha falou que é normal, que a minha mediunidade não era só do Orixá, que 

existiam esses lados, eu fui avisada disso. Minha Mãe Menininha falou isso, quando eu 

entrei em transe, nos pés dela na minha obrigação de três anos, ela veio. Ela não se 

manifestava desde a minha raspagem, mas voltou quando fiz a obrigação de três anos, e 

quando ela foi embora eu estava com a saia cheia de moeda, um monte de moeda, 

dinheiro, tinha um monte de coisas, que lá dentro eles deram. Isso quietinha lá dentro. Eu 

me emociono porque realmente é ela quem dá conta de tudo isso, só que eu omito um 

pouco porque o povo tem muito preconceito. 
 

As pessoas acham que é Pomba Gira, que é isso, que é aquilo, mas ela não é uma 

Pomba Gira, é uma entidade, é uma mentora espiritual como outra qualquer, só não digo 

que ela é um Orixá, então me emociona porque as pessoas às vezes não entendem. 
 

Foi ela quem organizou toda essa estrutura aqui, tudo! Tudo, tudo, eu sei que 

muita coisa, sessenta por cento de tudo eu agradeço a ela, porque ela determina tudo, até 

problemas das pessoas, de Orixá, de qualquer coisa, de guerra, tudo, se ela virar e falar 

que é isso você pode andar o mundo inteiro que até hoje não foi nada o contrário, eu tinha 

treze anos de idade quando ela se manifestou, e ela já tinha deixado recado aqui, para as 

pessoas, que me acompanhavam, para o meu marido, falava em volta, que eu tinha que 

cuidar de Orixá algum dia, mas a gente tinha um pouco de preconceito também, não 

entendia. 
 

Ela está por trás de tudo, de coisas que acontecem e de pessoas que não posso 

estar falando muito porque senão expõe a pessoa. Mas ela avisa de acidente, por exemplo. 

Tem um rapaz que tudo da vida dele ela cuidava, aí um dia a mãe dele 
 

perguntou: “Por que a senhora sabe tanto do meu filho assim?” - Ela explicou que era 
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uma situação de vidas passadas, de coisas anteriores, e eu nunca tinha visto o filho dela, 

e essa senhora frequenta minha casa desde quando eu vim para cá, e isso mais de dez 

anos. Ela sabia tudo da vida do rapaz: o que ele ia fazer, aonde ia e como ia ser, como 

que não ia ser. Aí ela falou que não precisava se preocupar, porque ela estava fazendo 

aquilo porque ela era mãe, porque estava avisando, comunicando com ela, e que era coisa 

de vidas passadas dele. Então é coisas, assim, meio fortes, pra gente estar falando, mas é 

uma entidade maravilhosa, não tenho do que reclamar, meus filhos que nasceram e a 

minha feitura, as coisas da minha família, tudo ela vem para acudir, ela antecipa, nada me 

pega desprevenida. 
 

Quando eu conheci o Candomblé eu tinha vinte e dois anos, estava na festa de 

noivado da minha prima, numa cidade do interior de São Paulo. Era uma festa bem 

grande, porque nós somos baianos, meus pais são baianos, meus tios são baianos, mas 

baiano católico. 
 

Meu pai é de Ilhéus e minha mãe de Bom Jesus da Lapa, o lado da minha mãe é 

de Bom Jesus da Lapa, e nesse noivado tinha uma festa muito grande. E eu cheguei e 

passei mal, demais, fiquei muito ruim lá. Era aquela festa, tinha barris de chopp, mataram 

boi. E eu não bebo nada de álcool, nunca gostei de bebida alcoólica, e o meu tio Virgílio 

ligou para uma senhora me benzer. Ele falava: “Você é muito bonita e isso é olho grande”! 

Aí ele me levou nessa senhora. Cheguei lá, ela veio e fez uma oração e falou pra mim que 

no meu caso não adiantava eu ficar com esse mal estar. Eu tinha muito mal estar, ia pra 

médico, tinha muitos problemas de saúde, que apareciam como sintomas, mas não era 

doença. Aí ela falou pra mim que o meu problema era Orixá, que eu tinha que procurar 

alguém que cuidasse de Orixá. Então eu peguei um guia quatro rodas e fui procurar Olga 

de Alaketu em Salvador. Cheguei lá e ela estava em Nairóbi, aí o taxista me levou pro 

Gantois e lá eu fiquei sessenta e dois dias. Isso foi em 1973. 
 

Fiquei lá no Gantois sessenta e dois dias, porque eu tinha muitos problemas de 

saúde, muita coisa pra acertar, tinha Santo de herança de família dessa bisavó minha que 

veio de Cabo Verde, que tinha essa herança de Orixá que é Nanã e eu tenho essa herança, 

e por isso eu fui levada a fazer o Santo e depois cuidar de mim. Aí como eu tenho Orí 

Meji, todo o processo foi muito complexo. Quando você é Orí Meji significa que a pessoa 

carrega dois santos na cabeça ao mesmo tempo. Eu carrego Iemanjá Ogunté com Iansã, 

são duas iabás. 
 

Meu irmão, aquele que é abaixo de mim, me acompanhou em todos os meus processos 

de iniciação, nós somos muito ligados. Ele quem foi comigo porque, como eu 99 



não conhecia o ambiente, não conhecia nada, ele ficou preocupado. Eu já era casada, 

tinha filho e meu marido mais preocupado ainda. Aí eu fui, fiz, iniciei e vim embora. 
 

Eu fui iniciada no Gantois, em Salvador, Bahia e minha saída foi 9 de outubro de 

1973, aos cuidados de Mãe Senhora de Euá minha Mãe Menininha olhou, jogou, na época 

tinha ido a óbito um senhor que era uma pessoa conceituadíssima na benção, chamado 

finado Nezinho e eles estavam mexendo com Axexê na época até de um ano dele, e aí 

que eu entrei, então pela idade de passagem de finado Nezinho eu tenho quase que 

praticamente a idade de Santo. Só quem quiser investigar que fique sabendo. Aí Mãe 

Senhora de Euá que foi a pessoa responsável por mim lá dentro, que me cuidou, que fez 

de tudo pra mim. É lógico que com Mãe Menininha do lado porque ela já era uma pessoa 

de idade, já tinha algumas limitações por causa de uns probleminhas de saúde, mas ela 

que orientou tudo. 
 

E a minha feitura foi uma loucura! Quando meu irmão falou pra mim: “Eu perdi 

meu emprego porque estou com você aqui há sessenta e dois dias!”. Eu não acreditei. 

Porque ele pegou uma licença de quinze dias. Então eu pensei: “Eu também perdi o meu 

emprego!” Porque eu já trabalhava. Nós pegamos licença pra quinze dias. Pedimos, 

organizamos, porque íamos fazer uma viagem e essa viagem foi a minha iniciação. Eu 

não acreditei porque eu não vi passar esses sessenta e dois dias. Fiquei dentro do terreiro 

recolhida no sabagí, no roncó, guardadinha. Não vi! Pra mim fazia só quinze dias, não sei 

dizer. 
 

Eu lembro algumas coisas dessa minha feitura, mas o tempo foi tão rápido. Eu 

acho que fiquei muito tempo em transe, alguma coisa desse sentido apagou da minha 

cabeça, eu me lembro de ir assistir a missa do Bonfim, depois da feitura, depois de tudo, 

que a minha missa foi na igreja do Bonfim. Era uma opção nossa, porque lá em Salvador 

eles levam. Baiano tem esse lado, cultua o Orixá, mas existe um vínculo em que o pessoal 

vai no sábado no Candomblé, no domingo de manhã vai à missa. Não existe esse 

preconceito. Nem sempre se faz isso. 
 

Meu Santo virou dentro da igreja, foi o tempo do padre rezar a missa, eu estava 

de Kelê, aí ele foi benzer o pessoal com água benta e pingou uma gota no meu rosto. Eu 

não vi mais nada, acordei estava na sacristia com eles me desvirando do Santo. Eu tenho 

foto, documento tudo, então foi assim a minha iniciação. Aí vieram as obrigações. 
 

Eu voltei pra casa e só depois de quatro meses e seis dias que eu fui pra Salvador 

de novo para tirar o Kelê, porque eu vim embora de Kelê, aí eu tive que me reorganizar 
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no trabalho, reorganizar na família, o marido não entendia porque tinha que fazer 

resguardo. 
 

Olha! Esse momento foi meio complexo. Essa parte eu prefiro até nem falar 

porque foi bem dolorido, bem sofrido. 
 

Então eu tirei o Kelê e voltei com a minha vida normal. Eu fui trabalhar e cuidar 

dos filhos, da família, da minha mãe que tinha doenças de chagas e era eu que dava 

assistência na parte médica, ela tinha problema cardíaco. Então eu tinha que correr com 

ela também. Fui levando uma vida normal, tranquila. 
 

Nos primeiros cinco anos de Santo feito, comecei a ter problemas por eu não 

assumir o cargo, porque eu tinha que trabalhar, mesmo tendo dado obrigação de um ano, 

obrigação de três anos, porque quando eu completei os cinco anos eles me deram o Santo 

para eu trazer para minha casa, deram as minhas coisas e falaram que eu tinha cargo, que 

eu tinha que abrir casa, mas eu nunca quis, porque eu tinha um pouco de receio. Acho 

muita responsabilidade. Eu não fui criada no meio, eu não tinha conhecimento das coisas. 

Mas fui adquirindo, estudando, tive pessoas generosas que me passaram muita coisa, que 

me ensinaram muita coisa. 
 

Eu tive que trazer tudo, trouxe tudo que era básico, era tudo pequenininho, as 

pedrinhas, os otás, tudo arrumadinho, foi fácil porque lá no Gantois não se monta o Santo 

nas bacias, as bacias a gente coloca depois, no meu Santo não teve essa coisa de ibás que 

hoje tem, e eu não tinha porque acho que a casa era muito grande, muita gente, se for 

fazer ibá pra todo mundo não cabe. Mas eu guardo a vasilhinha do meu Santo até hoje. 

Era um caxepozinho todo estampadinho de Iemanjá, de Iansã, tinha também a gamelinha 

de Xangô bem pequenininha, é o único ibá que prevalece até hoje, porque eu troquei tudo, 

só não troquei o alguidar de baixo do Omolu, que é um alguidarzinho, um algerê e o meu 

é pequenininho. Porque não tem espaço para tudo isso. Depois que eu trouxe essas coisas 

eles foram me orientando em como organizar aqui em casa. Eu tinha uma casa própria, 

onde eu construí meu quarto de Santo, fiz a casa de Exu, e arrumei as coisas, pra cuidar 

do Santo na minha casa. 
 

Ainda não tinha assumido o cargo, eu assumi depois que o Chico Xavier falou. 

Eu tirei férias, fui passear no Sul, fui conhecer do Rio Grande do Sul, depois Camboriú e 

quando eu cheguei liguei em casa para ver se estava tudo bem e a secretária que eu tinha, 

chamada Rose, disse: “Olha um pessoal de Uberaba ligou e o seu Chico Xavier quer 

muito conversar com a senhora”, até assustei com aquilo. Assustei! Eu tinha uma 

senhorinha que era a minha amiga e que frequentava muito o centro Kardec onde eu 

 

101 



frequentei, que é o Doutor Bezerra de Menezes, na Boa Vista, em São José do Rio Preto, 

não lembro a rua agora, mas é ali, aí liguei para ela e falei: “Estou com o telefone aqui, 

assim, assim”, ela falou: “Ah, é de lá mesmo.” Ela confirmou e eu tenho uma senhora de 

lá, de Uberaba, que eu conheço, que agora me falha, que é tanta informação, mas eu acho 

que era Isolina o nome da mulher, aí nós fomos lá. 
 

Foi o Chico Xavier que mandou me chamar, e essa senhora ainda é viva, ela mora 

em São José do Rio Preto e a filha dela e o futuro marido que na época era namorado que 

hoje é marido estão vivos também lá em São José do Rio Preto. Cheguei lá em Uberaba 

e o Chico então falou para mim que era para eu trabalhar, assumir o que eu tinha que 

assumir porque Deus tinha me botado nesse lugar para ajudar as pessoas, que eu tinha 

que assumir, que eu não podia mais fugir disso, se eu quisesse ser feliz, se eu quisesse 

cumprir com a minha missão de vida eu tinha que assumir esse lado. 
 

Depois dessa conversa, eu imediatamente liguei para o professor Agenor Miranda 

no Rio de Janeiro para tirar dúvidas, porque eu fiquei muito assustada com tudo isso e ele 

é um Oluô conceituadíssimo no Brasil, todo mundo conhece ele. É feito do Oxaguiã com 

Euá e ele é um Oluô que tinha cargo no Apó Afonjá em Salvador, tinha cargo no Gantois, 

na Casa Branca, como todo Oluô que é a autoridade máxima de jogo de búzios, e olha o 

ifá e o opele essas coisas assim, e por incrível que pareça tenho uma amiga que teve a 

oportunidade de ir comigo e conhecê-lo e ele endossar pra ela que eu seria a pessoa ideal 

para cuidar da espiritualidade dela, ele falou na frente dela: “Quer pessoa melhor para 

cuidar de você?” Que é essa minha amiga Vera Lúcia que me conheceu anticandomblé, 

nós somos amigas há quarenta e dois anos apenas. 
 

Então o professor Agenor confirmou o que o Chico me disse, ele falou a mesma 

coisa: “Minha filha você tem cargo”, e ele foi mais além, falou assim: “Olha, eu não te 

conheço, não sei de onde você vem, nem para onde você vai, há muitos anos não senta 

uma pessoa no meu jogo como você, com coração limpo e pureza do seu coração, e é isso 

que o Orixá quer então você vai assumir”, foi só isso que ele falou para mim, ele não 

falou mais nada, falou que meu Santo estava todo certinho, que era isso mesmo e que era 

para eu assumir esse compromisso, e eu assumi, fui assumindo devagar, para não me 

assustar muito. 
 

Nessa época eu ainda morava em São José do Rio Preto, mas lá eu tinha minha casa, 

meu quarto de Santo, minha coisinhas, e atendia pessoas assim: muito amigas e gente 

com muita necessidade, porque eu trabalhava  na área de enfermagem e isso consome 

muito e a gente não tem tempo, é uma profissão que você já desprende muita 102 



energia e eu ocupava um cargo de chefia, então eu trabalhava das seis da manhã às vezes 

as nove ou dez da noite, não tinha como. 
 

Hoje é organizado. A pessoa trabalha seis horas, oito horas, mas naquele tempo, 

de jeito nenhum, saía de casa às seis e meia da manhã e chegava à minha casa nove ou 

dez horas da noite, eu saía no estacionamento do hospital e não sabia nem onde tinha 

deixado o carro, de tão cansada. 
 

Aí quando foi para vir para cá, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu falei: 

“Tenho que fazer uma opção, ou eu fico na profissão ou eu vou cuidar do Orixá” e nesse 

intervalo eu fiquei viúva, meu marido faleceu, aí eu opinei, sabe? Fiz aquela opção: “Vou 

cuidar do Orixá, vou assumir esse cargo, esse compromisso” e estou aqui até hoje, 

trabalhando. 
 

Eu vim para Campo Grande porque a espiritualidade me mandou, eu fui agraciada 

por essa mensagem de Chico Xavier em Uberaba, dizendo que eu tinha que dar 

continuidade, que eu tinha que trabalhar e que Deus me botou dentro do culto do Orixá 

porque o meu compromisso era com Orixá, não era de outra forma. 
 

Quando eu cheguei aqui foi muito difícil porque já existiam pessoas do culto do 

Orixá, mas com nações diferentes. A nossa nação é Ketu. E eu cheguei aqui por um 

compromisso certo e espiritual pelo lugar, porque eu não conhecia ninguém praticamente, 

mas foi de encontro comigo uma pessoa doente, uma criança de onze anos, e eu vim pra 

cá cuidar dessa criança desenganada pelos médicos com cirrose hepática consolidada por 

um acidente, por um atropelamento e graças a Deus e os Orixás essa criança sobreviveu 

e deu certo e daí eu continuei em Campo Grande. 
 

Eu atendi essa família tanto espiritualmente quanto no hospital. Eles pediram 

socorro pelo hospital porque eles estavam meio sem condição na época com uma série de 

problemas, eles já vinham lutando com essa criança há um ano, gente de família humilde 

que ganha pouco, que não tinha nem o que fazer. Aí me ligaram pra ver se eu podia ver 

médico porque ela já tinha sido desenganada, aí como eu trabalhava como chefia no 

centro cirúrgico da Beneficência Portuguesa, e conhecia esse médico, conversei com ele 

para ver se podia trazer a criança, aí eles foram, chegou lá ele fez todos os exames, e o 

resultado foi de cirrose hepática consolidada, então o médico falou: “Deixa ela comer, 

beber, fazer o que ela quiser, não força ir à escola”, ela tinha onze aninhos, “porque ela 

vai, a qualquer hora ela desencarna, a qualquer hora ela vai.” A mãe ficou desesperada, 

desmaiou no meu col, ela até desmaiou no meu colo, aí ela desesperada me perguntou: 

“Ah! você pode fazer alguma coisa?” Essa senhora era de 
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Umbanda, aí eu falei: “Olha eu não sei fazer nada, eu sou iaô, não posso fazer nada”. Mas 

um amigo meu, deu uma passagem e ela foi a Salvador, lá em minha Mãe Menininha pra 

ver o que podia ser feito, e Mãe olhou para ela nos búzios, Mãe lembrou-se de mim, claro, 

e ela voltou com tudo escrito, com tudo o que era para eu fazer, aí eu fiz uma parte em 

São José do Rio Preto, enquanto a menina ficou hospitalizada, ela ficou lá uns doze dias. 
 

Foi quando que comecei a fazer os ebós que tinha que fazer e tudo, eu fiz uma 

parte lá em São José em vim terminar aqui, porque ela tinha que voltar, a mãe da criança 

tinha que voltar e, eu vim terminar de fazer as coisas aqui, eles moravam numa casa aqui 

no Los Angeles. Esse bairro, Los Angeles, não tinha nada, era só mato, eu estava com 

quatro? Sim quatro anos de Santo mais ou menos. 
 

Foi aí que eu conheci algumas pessoas aqui na época, e depois disso é que veio 

essa informação através de uma entidade para eu vir para cá, ou Brasília. Cheguei a ir á 

Brasília, mas eu não me dei bem com o clima, eu fiquei lá quinze dias passei muito mal, 

foi no período da seca, passei muito mal, comecei a botar sangue pelo nariz, nariz seco, 

sabe? Aí eu falei: “É Campo Grande mesmo!”, E o pessoal começou a pedir: “Ah você 

vem para cá, vem cuidar da gente, a gente precisa de gente aqui como a senhora, para 

cuidar e tal.” 
 

Eu cheguei a Campo Grande em julho de 1986. E nessa época só tinha alguns 

Candomblés, que eram de Angola e muita umbanda, não tinha casa de Ketu, porque aqui 

eu faço Ketu puro, uma vez por ano nós fazemos uma festinha pra caboclo, uma vez por 

ano eu faço uma festinha pro Orixá Exu, mas direto é só culto de Orixá e minha linha é 

santeira eu só mexo com Orixá, é muita cabeça, muita gente pra cuidar, muitos problemas 

de saúde, é o que eu cuido aqui. Pelo meu conhecimento na área de enfermagem e eu fui 

casada com médico então eu estudei muito apesar de não ter terminado a faculdade, então 

tem casos aqui de pessoas que saíram do hospital, que vieram desenganadas de médicos, 

que iam ser operadas e até hoje não sabem nem por que, nem do que iam ser operadas, 

estão aí vivas e saudáveis. Então esse é o meu trabalho em Campo Grande, um trabalho 

espiritual. 
 

Minha chegada foi difícil, precisava de um terreno para construir o meu barracão 

e eu ganhei, porque eu tenho essa mentora que me acompanha e ela disse que eu não 

poderia comprar o chão, que esse chão pra fazer a casa do culto do Orixá tinha que ser 

doado, eu poderia até construir uma casa, um palacete com ouro em cima, mas eu não 

poderia dispor de uma moeda para pagar o chão, porque da terra, ninguém é dono da 
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terra. A terra tem outros donos. Foi assim que eu recebi a mensagem. E foi posto no meu 

caminho a pessoa certa, e pessoa veio e me doou esse terreno. 
 

Ganhei, foi ganho, pra a gente construir, a obra fui eu que fiz, tudo no chão, 

sozinha, porque eu já estava viúva, sem marido, eu e o mestre da obra, trabalhamos aqui 

seis anos, eu organizei a planta, o engenheiro só riscou como que tinha que ser, mas eu 

fiz um risco para ele antes, como que eu queria. A construção aqui demorou uns seis anos, 

passei seis anos construindo aqui, foi bem devagarzinho, e aqui como foi muito mexido, 

tinha muito lixo no chão, foi tudo lento 
 

Eu tinha um trabalho que eu fiz uma sócia num hospital em Araruama e que tinha 

um pró labore pra receber, então tinha esse dinheiro de lá e algumas coisas de herança do 

meu finado marido, juntei tudo e construí esse barracão. E estou aqui tocando o 

Candomblé até hoje, com vários filhos iniciados, um trabalho muito sério na comunidade. 
 

Aos poucos eu conheci algumas pessoas daqui, eu lembro que na época eu fui 

conhecer um centro, que eu nem sei mais de quem é ou o que é, mas na época era do seu 

China, não sei onde é aqui, me levaram nesse lugar. Ele era filho do Jamil de São Paulo, 

Sandro Jamil, eu fui numa noite lá, era uma sessão de caboclo, fiz uma visita e depois eu 

fiquei muito empenhada nas minhas coisas, para organizar tudo e não voltei mais. 
 

Não conheci muitos Pais de Santo aqui, eu me lembro do finado Tito, que me 

recebeu. Seu Tito, eu não sei o nome dele todo, tinha o Aderbal que na época era 

presidente da federação e eu falei com ele, troquei algumas palavras com ele avisando 

que eu estava na cidade, que ia morar aqui e que eu ia ficar, comuniquei, né? Ele até 

duvidou que eu fosse do Gantois, mas isso não é o caso agora, deixa para lá. Fiz um 

comunicado porque ele era presidente da federação, o Aderbal que também não sei o 

sobrenome, de Candomblé que eu sei, e que eu tive contato foram esses. Ah! Teve o Edil 

que conheci, mas não tinha amizade, falei com ele uma vez numa casa de um pai de Santo 

que eu fui, na Carvalho, não tive contato, e tinha o Pedrinho da Oxum, que foi a pessoa 

que eu mais fiz contato. Já tudo faleceu, o Edil acho que é vivo, e o Aderbal, também. 
 

Eu conheci o Ladenã depois de muitos anos, eu o conheci aqui na casa do Edinho, 

muito anos depois, eu fui à casa do Edinho e o Ladenã estava lá. Esse Edil eu tive com 

ele uma vez só, e Pedrinho da Oxum veio e me procurou e fiz jogo, dei bori nele, ele 

assistiu a feitura de dois iaôs, os primeiros que eu raspei aqui, ele veio e ajudou na feitura, 

só, que eu tive contanto mesmo de início foi isso. 
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Fui também uma vez ao Aderbal, onde assisti um toque que teve lá, eles me 

convidaram, era Angola, e eu como não entendo muito de nação angola não sei nem como 

avaliar se era certo, se estava errado, se era o melhor, se era o pior, mas eu lembro assim: 

era uma casa pequena, tudo organizadinho, tudo muito limpinho, parece que estava o 

senhorzinho que era Pai de Santo dele, o finado Cocota, me recebeu muito bem, conversou 

comigo, agradeceu a nossa presença ali, e eu sai antes de terminar, porque eu tinha 

compromisso, não aguento ficar à noite inteira, não tenho pique para a noite inteira, era 

mais ou menos umas onze e meia da noite eu vim embora, era uma moça, acho que de 

Iansã, que estava saindo, e era obrigação acho que de três anos, uma coisa assim, não era 

iaô não, era obrigação mesmo, aí eu vim embora. 
 

O Cocota foi o precursor do Candomblé aqui, depois veio o finado Tito. Parece 

que ele veio de São Paulo para Corumbá, porque na época o forte do Candomblé aqui era 

lá, depois que vieram para Campo Grande. O Candomblé se desenvolveu primeiro em 

Corumbá por causa do pessoal do Rio. Vinha muita gente do Rio de Janeiro por causa da 

marinha, então veio muita gente para Corumbá; eu não sei… eu nunca procurei verificar 

isso realmente de fato, mas eu acho queo finado Cocota é o mais velho, porque a dona 

Alzira é muito velha aqui, mas ela era de Umbanda, eu acho que ela está fazendo cem 

anos, mas ela era de Umbanda, de Orixá mesmo ela é novinha. Eu nem sei se essa senhora 

está viva ainda, mas eu acho que ainda está, hein! Mas ela era de Umbanda, não de culto 

de Orixá, de culto de Orixá ela deve ter uns quinze anos. Ela veio em casa numas duas 

festas, depois ela ficou velhinha, com problema de artrose, não anda mais e aí perdi o 

contato. Ela fez o Santo com o Aderbal. Porque as informações que chegam para a gente 

às vezes não chegam tão certinhas, sabe? Um fala uma coisa, outro fala outra, a gente fica 

um pouco perdida. Esse foi o contato que tive com os Candomblés aqui. 
 

Aqui tem muito culto de caboclo, que são entidades da terra, a região nossa aqui, 

de Mato Grosso do Sul, esse lado Centro Oeste, possui, porque é um lado muito místico, 

muita energia, muita coisa, para ser trabalhada, é uma região nova na parte espiritual, o 

povo aqui é muito arraigado ao catolicismo, depois do catolicismo tem muitos 

evangélicos, e a natureza é muito forte, então a parte de Orixá, de encantados, ainda é 

muito latente aqui, é uma coisa muito forte ainda, tem muito que se trabalhar aqui, 

espiritualmente. 
 

Eu digo isso porque o Orixá tem o arquétipo espiritual, ele é extremamente 

energia, cósmica, criado no universo, mas ele se intera melhor onde a natureza é mais 
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potente, onde permite essa comunhão. Mas não é só aqui no Mato Grosso do Sul, nos 

lugares onde a natureza é mais forte, então essa comunhão incide melhor, porque quando 

se trata do Orixá o telefone toca de cima para baixo, não é daqui para lá, é de lá para cá, 

então esse campo de energia que existe no universo, que se determina Orixá, se acopla 

melhor, é igual um… vou dar um exemplo bem rude, bem simples: é um aeroporto! Se 

você tiver um aeroporto pequenininho com uma pista pequeninha, mal feita, vai descer 

no máximo um bimotor ali, se você tiver um aeroporto bem estruturado, qualquer avião 

desce, e aterriza perfeitamente e decola também, a mesma coisa eu acredito que é Orixá 

aqui. Ele desce e se prepara aqui, e retorna para depois retornar de novo. Ida e volta 

também, não se limita só no que você vê aqui. Só que estou falando por mim, não estou 

falando pelos outros, minha visão de Orixá é isso. 
 

Meu Candomblé não tem nada de diferente dos outros, talvez na maneira de 

conduzir. O resto tudo é igual, o Orixá é igual, o mesmo que é dito lá é dito aqui, eu acho 

que a maneira de conduzir é diferente. 
 

Aqui eu conduzo com muita disciplina, apesar de não aparecer, eu sou calma, sou 

tranquila, bem equilibrada nas minhas coisas, o pessoal chega aqui e admira, mas quem 

me conhece, convive comigo há trinta, quase quarenta anos, sabe que é difícil me tirar o 

foco, por pior que esteja a situação, e a humildade, porque eu sou assim, se eu souber, eu 

não sei tudo, sou pequenininha meu filho, estou nascendo agora, o que eu não sei eu vou 

procurar saber. 
 

Agora, porque eu vou procurar saber e sempre achei e nunca ficou nada na 

incógnita? Porque a gente tem respaldo para isso, porque se você não tem respaldo nem 

a informação que você precisa você não consegue e aquilo vem mascarado, as pessoas 

vêm brincar com você, zombetear. Então, se eu sei, eu sei, se eu não sei, eu falo: “Olha, 

sua situação é essa” - porque às vezes você vê a situação, mas não tem ainda na mão a 

solução, por que cada ser é um ser, e o universo ele é expansivo, e o ser humano também. 

O universo ele se expande, e o ser humano é a mesma coisa, então às vezes chega uma 

pessoa aqui, dentro desses padrões, e sempre tem alguma, com algumas incógnitas, então 

eu resolvo assim, aqui comigo, porque se a gente falar o povo não vai nem acreditar, vai 

dizer: “Essa mulher é doida”. 
 

Eu não procuro nada nos livros, nem na internet também, nunca, nunca, nunca. Eu 

procuro saber com as divindades superiores, às vezes eu me boto em jejum, eu faço 

oração, eu peço e vem a informação, aí eu confirmo, com o pai Raminho, antes eu 

confirmava com o professor Agenor, mas ele não está mais entre nós, então eu ligo ao 
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pai Raminho: “Pai Raminho, isso, isso, isso, assim, assim, assim, como é?” Esses dias eu 

tive uma revelação do guardião de uma casa de Ogum na África, que no Brasil nem existe 

e liguei pra ele para saber o que era, e ele me disse: “Não minha filha é o guardião da casa 

de Ogum, lá em tal lugar assim, chama-se Olupa.” Eu não sei nem o que é o negócio. 

Então são informações, e veio de pessoas de peso que já foram e estão do outro lado, aí 

eu liguei para ele preocupada e ele confirmou, então são coisas assim que vem. 
 

Essa minha amiga Vera Lúcia, no ano retrasado, no Olubajé, ela sonhou, ela 

sonhou não, ela viu todo o carrego, sem saber, de Amacir Malê, lá do Gantois, sem saber, 

e o finado da Mãe Creusa junto. Também, aqui em casa estava acontecendo o Abajé, no 

ano retrasado, e ela nem sabia o que era e o que estava acontecendo, porque ela não estava, 

e nesse ato eu dei comida a Iroco e quando ela chegou aqui de manhã cedo, me disse: 

“Mama do céu, eu vi uma árvore assim, assim, conversava, falava”. Eu falei: “Xiii, fica 

quieta, nem comenta, porque Iroco tá comendo - E aí? Não é bom? 
 

Maravilhoso, e esses dias eu estava em Bonito atendendo uma pessoa doente com 

Lúpus, sem andar, estava na cadeira de rodas a moça, e eu fiz um ato lá, quando eu cheguei 

aqui de manhã essa minha amiga me ligou dizendo tudo o que eu tinha feito lá - então são 

coisas da nossa casa. 
 

Muita coisa pra mim vem em sonho, é quando eu tenho algumas revelações, 

algumas coisas de Orixá, sonho com pessoas, conversando comigo, que a gente sabe que 

tem e que existem algumas situações que a gente nem sabe o que acontece, sabe? E às 

vezes me vem, eu não digo por que eu não tenho sonhos, tenho revelação gráfica, onde 

aparece tudo, nos mínimos detalhes, no corpo, em tudo, então eu tenho muita revelação 

gráfica, muita, muita, muita, tanto das coisas boas, quanto de coisas desagradáveis. 
 

Às vezes a pessoa mexe com você, ou te deseja um mal, ou não te quer bem, tudo 

isso eu vejo, eu sei quem é quem, até agora eu tenho conseguido isso, por que a gente tem 

os avisos, aí eu vou ao jogo para confirmar alguma coisa, eu fico na minha, tenho muita 

revelação, muita, não é pouca não, é muita, e tem um pouco de clarividência, mas não é 

a hora que eu quero essa clarividência, ela não é trabalhada. 
 

Hoje de manhã eu estava sentada aqui, eram nove horas, eu estava tomando café 

e vi um pessoal roubando um caminhão lá em Ji Paraná, liguei para a pessoa na hora que 

acabou de roubar o caminhão, eu vi os ladrões levando o caminhão, aqui às nove horas 

da manhã tomando uma xícara de café, então quer dizer, não é uma clarividência 

 

108 



que é a hora que eu quero, “ah, vou olhar por você”, não vi, não vem assim, uma vez sai 

daqui para ir a Corumbá e nem cheguei, voltei no meio do caminho com o primo da minha 

amiga Vera Lúcia porque vi o acidente todinho no meio da estrada e passei muito mal, e 

no fim eu fui socorrer os acidentados, e falava para ele, o primo da minha amiga: “Vai 

devagar, vai devagar“, fiquei apavorada, nem chegamos a Corumbá, voltamos todo 

mundo, passando mal porque um senhorzinho caiu no meu colo, eu acudi ele. A gente 

resolve as incógnitas aqui assim. 
 

O objetivo aqui é atender as pessoas que tem necessidade, tanto dentro do Orixá 

quanto socialmente, e aqui a gente faz muito, muito trabalho para as pessoas carentes, 

que realmente precisam. Tudo o que eu posso angariar para passar, para dividir, distribuir, 

eu faço esse trabalho, quietinha, porque aqui nós não temos ajuda da Secretaria de 

Cultura, a sociedade também não ajuda muito, porque tem muito preconceito ainda, tem 

medo, então é meio dolorido esse trabalho aqui, só mesmo as pessoas que frequentam que 

entendem e que tem um pouquinho de generosidade no coração é que nos ajuda aqui. 
 

Agora a estrutura, tudo isso, é mantida por mim particularmente, eu não tenho 

doação de ninguém, não tenho mensalidade, não tenho nada aqui, é nosso trabalho 

mesmo, pessoas que vem e que ajudam e que fazem, eu não tenho esse lado, cada um se 

doa um pouco, eu não tenho aquela coisa obrigatória, de falar assim: “Ah, fulano, você 

tem que dar vinte por mês, trinta.” O dízimo aqui não existe aqui. Existe assim: a pessoa 

vem dar a obrigação e nós temos custos, tem água, tem luz, material de limpeza, tem as 

coisas que se gasta, existe um chão, mas não é nada exorbitante, nada que ninguém possa 

fazer, e nada também para me enriquecer, porque senão eu já estaria milionária do tanto 

de gente que vem aqui. 
 

Eu também não tenho muitos Filhos, não que eu seja seletiva, mas eu só faço 

realmente aqueles que têm necessidade. O povo fala que eu seleciono, eu não seleciono, 

porque todos nós temos espiritualidade, todos nós precisamos de alguma coisa dentro da 

espiritualidade, mas tem gente que às vezes vem: “Ah, eu preciso, eu quero fazer, porque 

fulano fez, e que roupa do Santo era não sei de que jeito.” Eu não faço! Aqui só se recolhe, 

só faz quem tem necessidade, Orixá fala: “É preciso, tem que fazer”, Orunmilá determina 

que tenha que fazer, então se faz, fora isso a gente vai cuidando, dá um ebó, faz um bori 

e alivia a pessoa, e a pessoa fica bem, se organiza, vai cuidar da vida. 
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E hoje o meu contato é em Pernambuco, depois que minha Mãe Menininha se 

foi, eu perdi o contato com o Gantois, tinha contato em Salvador pelas Amoreiras - que 
 

é outra situação, - as Amoreiras lá da Ponta da Areia, que era um ojé, que tinha lá, que 

cuida de Baba Egun. Como eu tenho esse carrego com Iansã e antepassados, eu tinha que 

fazer as obrigações lá, depois nós fomos lá ao Gantois quando Mãe Carmem assumiu, 

mas estava tudo fechado, estava em reforma, e não voltei mais, e hoje quem cuida de 

mim, quem faz minhas coisas todas é um senhor de Recife, ele é Raminho de Oxóssi. 
 

É uma pessoa maravilhosa também, tem cadeira na África, tem cargo na África. 

Ele tem cadeira numa aldeia lá do Oxóssi, ele tem herança familiar e vieram buscá-lo aqui 

no Brasil para ir lá assumir esse cargo, porque lá o Orixá é família, uma família tribal, 

vamos assim dizer, aí procurando esse herdeiro que estava perdido no Brasil, era ele, 

então levaram ele assumir essa cadeira lá, e a cada dois anos ele vai pra a África, vai lá, 

faz as coisinhas e vem embora. 
 

Conheci ele aqui, eu estava na loja comprando material para as coisas aqui do 

barracão e ele me viu, bateu o olho assim, e veio, me abraçou, trocou de benção comigo, 

aí ele tinha um filho de santo aqui, me apresentou o filho de santo dele, que era o finado 

Irã, e falou para mim - que como ele era do Oxóssi e minha comunheira é do Oxóssi: 
 

“Eu sou o homem da sua casa, hein? Pensa que eu não sei que você tem casa aberta?” Ele 

até já sabia alguma informação, quando falou assim: “Eu sou o homem da sua casa, você 

tem que me levar que eu quero fazer um negócio, pra sua Iemanjá e pra sua Iansã”, e ele 

falou: “Eu quero fazer isso”. 
 

Aquilo ficou do dito pelo não dito. Depois eu ganhei um pacote de férias para o 

Nordeste, e fui para lá, eu ia para Fernando Noronha e falei: “Não eu vou para Recife!”, 

aí cheguei a Recife, liguei para ele e ele me disse: “Venha! Venha! Venha que vai ter um 

Candomblé à tarde porque eu estou dando um decá pra um menino do Oxóssi e quero que 

você venha com sua nação.” Ele é de Gege hoje, mas as minhas coisas aqui ele faz tudo 

é em Ketu - aí eu fui, cheguei lá, participei, ajudei, não tinha nem levado nada adequado, 

eles que me arrumaram roupa e tudo, e aí daí para cá ele começou a vir para cuidar do 

meu Orixá, ele vem, faz meu bori, dá comida para o meu santo, tem sessenta anos de 

Oxóssi e está com setenta e seis anos de idade, pessoa maravilhosa, gente do Orixá 

mesmo. 
 

Aqui não tem data fixa para festa, a única data fixa que eu tenho aqui, é o Olubajé 

que é a parte do Omolu, porque eu tenho esse enredo de herança com Nanã, e 
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se envolve um pouquinho de Omolu, então essa festa acontece no último sábado de agosto 

ou no primeiro sábado de setembro, isso é taxativo. Agora as outras festas são flutuantes, 

os xirês acontecem de acordo com a condição de cada um. 
 

No Estado não tem um calendário de festas tradicionais do Mato Grosso do Sul 

para o Candomblé, nós aqui somos muito abandonados pela parte cultural, porque eu 

gostaria, mas não tem, não tem nada, nada, nada. Em Campo Grande nada, e em Corumbá 

eles fazem lavagem numa igreja lá, a Nossa Senhora da Candelária. Mas só em Corumbá 

que tem, mas é uma coisa assim, meio difícil também, porque antes a porta da igreja 

ficava aberta agora não fica mais, a porta fica fechada, não deixam, é uma coisa meio 

discriminada. 
 

Nós daqui já fomos convidados várias vezes para ir a Corumbá, fazer festa de final 

de ano, mas eu não vou, ainda não fui porque eu sou muito ética, eu sei que lá já tem 

pessoas que fazem, existe uma tradição e falei: “Se eu pegar o pessoal daqui, encher o 

ônibus para ir lá e tal” - eu acho que vai desestabilizar o campo de energia para as pessoas 

lá, e eu não gosto disso, então eu recusei, já fui convidada pelo prefeito, já fui convidada 

por pessoas de lá, organizaram para a gente alojar, alojamento e tudo, mas eu não quis, 

eles vêm nas festas aqui e vêem, e falam: “Ah, a senhora podia ir lá ao final de ano fazer 

para a gente lá.” Mas eu não fui, tive vários convites, mas nunca fui, porque acho que vai 

invadir um espaço, porque eu não sou de lá e eu sou de Campo Grande, então eu acho 

que você vai acabar agredindo as pessoas, aqui tem gente que vê de uma forma diferente, 

e eu preservo esse lado ético. E eu tenho filho de Santo lá em Corumbá, inclusive está 

aqui hoje dando obrigação, mas mesmo assim, eu acho que tem que ter ética, sem ética 

não tem como você funcionar bem e as coisas correrem bem. 
 

A gente aqui não faz parte, o culto do Orixá aqui, porque eu não digo Candomblé, 

porque abrange tudo, mas eu digo assim, o culto do Orixá aqui ainda tem muito 

preconceito. Eu nunca consegui um guaraná para dar aqui para as crianças nas festas que 

eu faço, da parte cultural, por exemplo. No Nordeste, em toda a parte a Secretaria de 

Cultura está envolvida, eu fui numa festa lá que chama Festa da Lavadeira, na praia do 

Paiva, tinha cinco mil pessoas e a Secretaria de Cultura de Pernambuco patrocinou 

ônibus, tenda, alimentação, e água mineral para todo mundo, dia primeiro de maio, aqui 

a gente não consegue uma garrafa de água, um guaraná. 
 

Então as festas mais comemoradas por aqui geralmente é Olubajé, geralmente a 

festa pra Oxóssi, pra Ogum, mas não tem exatamente uma data porque cada casa tem a 

sua, tem seu calendário, comemora num dia, numa época. Eu geralmente, depois do dia 
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20 de janeiro aqui, que eu espero passar os dezesseis dias de Oxalá no começo do ano, a 

gente comemora Exu e Ogum, aí em abril é Iemanjá e Iansã, em maio é Oxum e Oxóssi, 

o último sábado de agosto ou o primeiro de setembro é o Olubajé, e agora Xangô eu faço 

sempre em setembro, outubro, mas estou fazendo agora junto da obrigação da menina 

que incluí. 
 

Aqui se cultuam todos os Orixás, mas com portinha fechada, só para os filhos da 

casa, só nós mesmos, não somos abertos ao público. Xangô é a primeira vez em vinte 

anos que estou abrindo. Ah, e dia 2 de novembro eu cultuo antepassados os ancestos, 

porque no dia de finados todo mundo cultua os mortos e a gente cultua os ancestrais, 

assim. 
 

Essa comemoração não é comum no Ketu, é pela minha casa mesmo, minha 

situação. Porque isso é uma coisa que veio das Amoreiras, lá da ilha de Itaparica para 

mim. Aí eu faço aqui em baixo, quietinha. Mas todo o meu ritual, tudo o que eu tenho 

aqui é do axé Gantois, a única coisa que eu não tenho de lá é o carrego dos antepassados, 

dos ancestrais, porque lá não se fazia. Na Bahia funciona assim: o Orixá num lugar, os 

ancestos da parte de Egungun num outro lugar. Eu tive que fazer esses laços, porque era 

uma questão familiar, coisa de arquétipo, de Orixá que eu trago comigo isso, não 

necessariamente todo mundo tem que fazer, alguns Filhos de Santo vão ter que fazer, 

talvez, vai ter que esperar para ver, mas isso é uma coisa de arquétipo meu, do meu campo 

de energia. 
 

Eu faço também uma vez por ano uma festa de caboclo que é uma coisa do Brasil 

inteiro, o Brasil é caboclo desde que Caramuru chegou à Bahia lá na Ilha de Itaparica, 

que é na Ilha que começou, porque a índia Bartira que foi casada com Caramuru, ela já 

tinha mediunidade, ela via Nossa Senhora, ela não sabia, então Caramuru veio, tomou o 

nome de Caramuru por causa do fogo, foi ele quem orientou ela, sobre o que ela sentia e 

o que ela via, porque ele era católico então ele definiu como Nossa Senhora, mas a gente 

não sabe mesmo se era Nossa Senhora, se era uma Iemanjá, Oxum, que vivia ali na beira 

do mar, então o caboclo no Brasil - porque caboclo é brasileiro - é muito forte. 
 

Porque é um ancesto da terra, é um ancestral do Brasil, os índios eram os nativos 

daqui da época, não tem como a pessoa falar que está no Brasil e não cultuar o caboclo 

que é um dos ancestrais. Falam as línguas deles, alguns não, mas é a língua daqui, das 

comunidades indígenas, então falam o tupi, o guarani e também outros tipos de línguas, 

dependendo da região de onde eles vêm, não necessariamente precisa ser só os daqui, 
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porque o espírito não tem parede, não tem barreiras, ele anda, ele vai onde achar um canal, 

para ele não tem distância, então seu palavreado é de acordo com a região. 
 

Eu tenho uma senhorinha que está dando obrigação hoje, ela está dando uma 

obrigação de três anos, faz dois que ela está tentando fazer a obrigação dela, agora que ela 

conseguiu, então não tinha como eu falar ‘não’, aí ela não podia fazer no ano que vem em 

janeiro, fevereiro, nem podia deixar e nem pôde fazer antes, só pôde recolher agora, então as 

datas são muito flutuantes, e sempre eu aproveito ensejo de alguma coisa para complementar 

a outra, por exemplo: ela está dando obrigação de três anos e eu estou fazendo a obrigação 

de Xangô, que a gente sempre faz a portas fechadas, quieto, esse ano a gente vai fazer uma 

coisinha com Xangô em público, vamos rodar amalá e por Xangô para comer, então a gente 

junta às datas, porque todo mundo trabalha, e eu tenho poucas pessoas disponíveis para me 

ajudar aqui, e a gente sozinha não faz nada, então a gente está sempre juntando as 

oportunidades e fazendo as coisas que têm de serem feitas, e vão equalizando os negócios 

para dar certo, as situações, as obrigações. 
 

Eu não posso falar que a única data que eu tenho realmente fixa é do Olubajé que 

também não é fixa, é no último sábado de agosto ou no primeiro de setembro, porque 

todo mundo aqui tem suas obrigações, ontem a menina que ficou comigo, ficou até as dez 

horas da manhã, hoje ela tinha que trabalhar, e tinha prova na faculdade, tinha que estudar 

para fazer arquitetura, então você não pode exigir da pessoa que ela pare a vida dela para 

vir para cá, ajudar e colaborar, cada um colabora de acordo com o que pode e com o que 

dá, e a gente também vai fazer conforme pode, conforme dá, aqui eu acredito que dá certo, 

porque o Orixá é uma energia superior e inteligente. 
 

E nesse processo tem sempre os dois lados, que é o melhor e o pior disso tudo. 

Você perde um pouco sua privacidade, sua vida pessoal, sua vida própria, vida familiar, 

a sua família passa a ser as pessoas que vêm pelo Orixá que são agregados, que é outra 

família que você constrói, com as mesmas situações familiares. Eu tenho os filhos que 

são mais tranquilos, e outros que dão mais trabalho, Então eu trouxe duas coisas que 

foram muito importantes para mim na minha religião: a minha criação familiar, que eu 

agradeço muito a meus pais, carnais; e a minha profissão que me deu uma amplitude 

maior da espiritualidade. 
 

É preciso ter tolerância, calma, tranquilidade e equilíbrio, para você poder ajudar 

as pessoas, como você vai ajudar se não tem calma, tranquilidade, equilíbrio, 

discernimento? Como você vai ajudar? Como você vai ajudar uma família agregada se 

você não sabe de que jeito veio? Então eu acho que a pior coisa é você perder a sua 
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privacidade, porque você perde praticamente tudo, você deixa de fazer muita coisa porque 

você está em prol do Orixá, e a melhor coisa é que você constrói outra família, bem 

diversificada, porque é um exercício de vida, eu acho, para mim é o melhor. 
 

Há também muitos limites, porque não adianta você ser só Pai de Santo, saber, 

você tem que ter conduta, você tem que ter equilíbrio, você tem que se resguardar de uma 

porção de coisas, disciplina, disciplina. Para você ser um bom representante da situação. 

Então como a gente é humana também tem defeitos, tem um monte de coisas, sou humana 

como outra pessoa qualquer, mas a gente tem que procurar se olhar para dentro e se 

disciplinar, se auto disciplinar, se organizar. Não posso isso, não devo isso, você tem que 

saber, tem que ter esse discernimento pra a coisa fluir, porque você tem que ter respaldo 

pra botar sua cabeça no chão e fazer um pedido ou rogar por alguém, isso tem que ter, 

senão, não funciona. 
 

O Candomblé funciona bem por causa de seus segredos. Eu não tenho foto com a 

Mãe Menininha, por exemplo, bem na verdade, eu tenho assim, meu irmão na janela do 

lado de fora tirou algumas fotos da minha iniciação. Até ele veio aqui esses dias e me 

cobrou, e ele me disse: “Foi tão difícil tirar essas fotos suas, da sua feitura, e você não 

tem nenhuma aqui nesse barracão, tem que revelar e colocar”, ele falou desse jeito pra 

mim, meu irmão que me acompanhou e na época que ele tirou essas fotos era slide, então 

eu tenho slide que eu tenho que passar pro papel e eu estou perdendo elas, até esses dias 

eu fui dar uma olhadinha e tá perdendo. 
 

Lá era proibido tirar fotos, não podia tirar, mas hoje com a modernidade eu 

permito, as pessoas têm que ter, porque tem que comprovar. Mas não faço uso da internet, 

eu não publico. Até esses dias eu discuti aqui com o pessoal por que eles põem as coisas 

da casa na internet sendo que eu não autorizei ninguém fazer isso, porque eu não tenho e 

eu não quero, porque eu sou assim e acho que fica expondo muito, comenta-se muito, 

sabe, deixa isso para os outros fazerem, a casa nossa é uma casa tão pequena, tão restrita, 

pra quê ficar pondo essas coisas na internet? Eu sou meio contra isso. Eu acho que a 

religiosidade não é pra fazer propaganda, ela tem que difundir culturalmente, ficar 

publicando, falando, sabe quem foi, onde foi e o que deixou de pôr, o tipo de roupa de 

aparamento do santo, não! Eu sou meio a moda antiga. 
 

O segredo do Candomblé é segredo. Esse segredo é esse conhecimento que é verbal, pra 

mim foi muito verbal, eu tive pouca convivência com pessoas experientes, porque eu ia 

pra Bahia uma vez por ano e ai eu tive um pai de Santo no Rio onde eu tomei obrigação 
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de sete, foi cansativo porque eu estava grávida. Dei obrigação uma vez por ano, inclusive 

ele ficou meu compadre, padrinho de batismo de Laura minha filha e nunca fui assim de 

convivência, mas tudo me foi passado verbalmente, não tem livro, a literatura que existe 

hoje que a gente possa ler algumas coisas, assim de formação é a respeito de tese, de 

monografia do pessoal que foi publicada agora, ultimamente e algumas coisas que o 

pessoal publica e uma informação ou outra, mas não tem muita coisa que dá pra 

aprofundar, que dá pra falar que isso aqui vai ser usado, não tem muita coisa. 
 

Agora com a vinda dos africanos tá tendo muita informação, muita apostila, muita 

coisa, mas é coisa que no Brasil é diferente porque o Orixá aqui não nasceu dessa forma, 

não se processou dessa forma, nós não tivemos essa oportunidade, eu não sei, pode ser a 

modernidade que tá vindo e essas coisas novas de lá pra cá, muita gente trazendo apostila, 

fazendo curso, não sei, porque no meu tempo era muito antigo. 
 

Na época que eu fiz Santo, veio um pessoal da África buscar fundamento de 

Oxóssi porque lá eles tinham vindo tudo pra cá e tinha perdido esse fundamento de Oxóssi 

lá, quer dizer então - eu não sei como é que se processa isso hoje - que tem muita coisa 

na internet, tem muita coisa que o povo publica, mas também a gente não sabe se isso é 

verdadeiro, eu faço as minhas coisas como eu aprendi na moda antiga, que foi 

verbalmente: “Olha isso é assim, assim e assim”. 
 

Quando o filho faz o Santo aqui, geralmente ele não aprende se ele não quiser, 

mas eu sou uma pessoa aberta pra ensinar, porque eu acho que é melhor você ensinar o 

que você sabe de bom do que deixar as pessoas fazerem as coisas assim, sem ter noção 

do que está fazendo. Então eu ensino, não tem porque não ensinar, eu aprendi a fazer 

tudo, tudo, tudo, e eu conheci pessoas assim, não sei quantos anos de Santo, que botava 

sal no Okuru e eu nunca ouvi falar que Okuru se cozinhava, mas aqui em Campo Grande 

eu vi isso, quer dizer, o que eu posso falar, eu não posso falar nada, eu não aprendi isso. 
 

Mãe Menininha não me ensinou tudo no período da feitura, essa minha amiga 

Vera Lúcia também esteve lá e conheceu ela, ela é da minha época, só que o Santo dela 

não se faz, é outra história, mas ela passou por uns processos lá, mas ela teve lá e lá podia 

tirar foto? Ela pediu licença pra Mãe pra tirar foto com ela, mas não saiu nada, só um 

pano amarelo com dois búzios abertos, é o que essa minha amiga conta, porque não podia 

tirar foto. 
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Aí eu aprendi ao longo dos anos, você vai aprendendo, algumas coisas, outras eu 

tenho anotado, no caderno, outras cosias não, tá tudo na cabeça, eu não tenho paciência 

muito pra escrever, alguns gráficos eu tenho anotado, outras coisas não. E eu falo pros 

meus filhos, aproveita, aprende, se quiser escreva, pode escrever porque tá tudo aqui, e o 

que passar, passou, acabou, eu falo isso todo dia, eu tenho muito pouca anotação, tenho 

gráfico de odú, algumas coisas, tenho oriki, então eu não tenho muita coisa escrita não, é 

tudo na cabeça e é por isso que eu não quero internet, computador, essas coisas, porque 

minha cabeça já é um e se eu tiver outro, imagina pra brigar com ela, estou perdida. 
 

Sou muito boa de memória. Esses gráficos de orikis eu aprendi tudo lá com minha 

Mãe, tem uma senhora lá que passou muita coisa, que é do axé Gantois, quem vem de 

geração lá, de Pai para Pai, ou Avô de Santo porque a gente não perde a semente que foi 

plantada, mesmo que hoje eu esteja dando obrigação pro Pai Juninho, quer dizer, a 

semente quem plantou foi ela e se a semente boa é plantada em terra fértil só tem que 

frutificar e depois você só vai cuidando para continuar. 
 

Na verdade eu não sei do meu Avô, porque Mãe Menininha se iniciou com dois 

anos de idade, então eu teria uma Avó de Santo, porque lá é mulher que inicia, não tem 

muitos homens, nossa casa é matriarcal, nosso axé é matriarcal, que é o axé do Gantois, 

e eu mantenho aqui, apesar de eu ter um pai pequeno, ele pode porque é pai pequeno, não 

é o Pai de Santo da casa, porque você pode ter um Pai pequeno, Mãe pequena, não tem 

problema, agora pra sentar na cadeira mor é só mulher e eu já estou preparando uma pro 

meu lugar. 
 

É matriarcal porque é a mulher que pari, é a mulher que tem vida, a mulher que 

tem útero, o homem não tem útero, como é que vai parir filho, só se daqui a pouco mudar, 

é matriarcal a aparição de Nossa Senhora é matriarcal, e o Pai de Santo pode ser excelente 

Pai de Santo, mas ele tem que ter uma boa mulher do lado porque tem algumas coisas que 

só mulher pode fazer, porque ele não pode, quer dizer não é que não pode, porque hoje 

tudo pode, mas não deve. Tudo pode, mas tem coisas que não deve. Então como o Pai de 

Santo é homem ele tem que ter uma pessoa mulher do lado pra fazer algumas coisas para 

ele, uma mulher sábia com responsabilidade como a gente que é mulher também que tem 

que coisas que não pode fazer. 
 

É preciso ter alguns homens pra cobrir esse lado, como por exemplo, o culto de 

baba Egun. A única mulher que faz é Iansã, por isso que eu tenho em casa no cotitó, 

porque eu carrego ela, embora eu não possa ter, mas se não fosse ela ia ser difícil pra 
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mim, por causa da Iemanjá, eu não poderia ter, mas eu tenho esse enredo de ancesto que 

carrego e que vem com Iansã e Obaluaê, que um enredo de antepassado que vem da ilha 

de Itaparica, coisa de herança familiar. Então quando tem trabalho de baba Egun eu não 

sou de entrar, eu fico de fora, de um lado na porta, eu conduzo de fora os pontos, mas 

quem entra lá dentro para fazer o ato, só os homens. Então a gente que é mulher não pode 

fazer toque para baba Egun, assim como tem coisa dentro do Orixá que os homens não 

podem, mas estão fazendo porque aqui no Brasil ficou assim. 
 

Na África é a mulher que conduz, tange baba Egun na rua, pra tudo o que é lugar, 

mulher de Iansã, agora aqui no Brasil já é uma coisa mais restrita, então a gente respeita 

isso, e baba Egun seria um ancesto, do Orixá cuidado, ou familiar, aqui na minha casa 

tem os dois lados, tem de Orixá e tem de familiar. 
 

Eu tenho um ancestral maravilhoso, que foi o bambambã no Brasil, a Vera minha 

amiga sabe, mas eu não posso falar quem é, mas muito bom, e foi assim, quando eu 

cheguei lá nas Amoreiras eles assustaram comigo, com a situação, por isso que foi 

arrumado pra mim. Eles assustaram porque era uma afinidade muito grande e eu não tive 

convivência, num conhecia. Eu morava em São José do Rio Preto e ele tinha umas coisas 

ali, ele chegou até a plantar roça ali quando era vivo, só me apareceu depois de morto pra 

pedir pra eu cuidar, arrumar uma roça que ele plantou, inclusive chegou até a me dar uma, 

mas eu nunca quis, nunca comentei, não quis me envolver, aí eu fui lá nas Amoreiras 

procurar uma solução pra eu ter um pouco de paz, de tranquilidade, e pra ver que eu 

poderia fazer, porque ele era muito constante, o contato era muito forte, eu via ele, ele 

conversava comigo, se materializava na minha frente. 
 

Por causa disso eu fui procurar a finada mãe Creusa - que é a filha carnal de Mãe 

Menininha - que me mandou pra lá. Até na época eu achei que tinha que voltar no Gantois 

e liguei para ela, e ela me disse que não era com ela, que eu tinha que ir às Amoreiras que 

é uma casa de baba Egun localizada na Ponta da Areia na ilha de Itaparica, especializada 

em baba Egun. Eu fui lá, na Ponta da Areia - porque tem três casas e tem divergência 

entre elas - essa casa é nossa ascendência aqui, e lá e tinha uma parte familiar minha ainda 

e tinha esse baba de gente de Orixá, que vinha falava, explicava o que queria. 
 

Olha! Foi muita confusão, eu já tinha ficado doente, ido parar no hospital, tudo 

por causa disso, aí quando eu cheguei lá, era o finado - Deus põe no bom lugar - seu 

Rogério ou seu Domingos, aí ele jogou e viu a situação e arrumou o cotitó pra mim, o 

assentamento. Quando eu abri a casa aqui, que eu organizei toda a parte do Orixá, eu fui 

 

117 



com a minha ekédi do ogum, Andréia, nos fomos lá buscar, ela foi comigo, que é uma 

pessoa de dentro da minha casa, confirmada aqui por mim, ela é do Ogum, ela quem foi 

comigo. 
 

Eles arrumaram tudo, fizeram uma embalagem de madeira, cobriram tudo, ajeitou 

tudo e eu trouxe todas as coisas e nesse intervalo de tempo, já tinha mandado organizar a 

casa aqui, e arrumou tudo no lugar quando chegou, foi o ogã que deu comida. Então ter 

uma casa de baba Egun não é muito comum no Ketu, mas o povo hoje está fazendo, é 

difícil porque tem que cuidar sob o mesmo teto do próprio filho que teve contato com o 

Orixá e do familiar que não tinha contato com o Orixá. É como você chegar num 

cemitério, fazer aquela reza, acender uma vela, pôr uma flor, é ter aquela referência, com 

o culto de baba é assim, a gente cuida, zela, porque a matéria acaba, mas o espírito 

continua, a consciência continua, e o Candomblé é assim. 
 

Pause. Foi o botão do gravador que apertei após três horas ininterruptas de Mãe 

Yá Nice narrando a sua história. Nenhum dos seus filhos que estavam em sua casa 

aproximou-se de nós durante a entrevista. Parecia que enquanto ela falava tudo ao redor 

ficou em silêncio, só consegui ouvir os sons que vinham da cozinha ou os cânticos do 

Roncó depois que ela disse: “Pronto, esta é a minha história”. Saímos ao redor da mesa 

e ela ainda me levou para conhecer o terreiro, me mostrou as casas dos Santos, embora 

não me deixasse se aproximar muito da porta para ver o que tinha dentro. Mostrou-me 

também a casa de babaegum, o qual havia narrado em sua história e me levou até a porta 

do salão principal onde se toca o xirê e isso foi tudo o que me mostrou. Pedi que me 

deixasse tirar fotos de seu terreiro e ela me disse que estava tudo muito sujo e que quando 

ela limpasse eu poderia tirar fotos. Claro que delicadamente foi uma maneira de dizer 

que não era de seu agrado. Se eu tinha alguma esperança de prolongar a nossa conversa 

e voltar a apertar o play do gravador, tive que me contentar com o fim daquele encontro, 

pois uma fila de pessoas para ela atender já a aguardava próximo ao portão de entrada, 

então nos despedimos, marcando outro dia para levar a entrevista para ela ler, e depois, 

pause. Desliga. 
 

Também nesse curto período em que estive em Campo Grande conheci o terreiro 

de Pai Maurício. 
 

Pai Sina como sempre me introduziu na conversa e pude contar um pouco do meu 

trabalho, a presença dele se fez muito importante para a minha apresentação 

 

118 



porque geralmente os Pais de Santo não gostam muito de receber esse tipo de visita, mas 

se tiver a indicação de alguém do Santo e que atesta a idoneidade do visitante tudo fica 

mais fácil. 
 

Expliquei ao Pai Maurício a natureza de minha presença e nesse tempo chegou 

uma moça que veio para realizar um trabalho junto com ele, pois ambos eram colegas 

do mestrado que o Pai de Santo cursava. Este fato meu deixou mais animado e imaginei 

que seria mais fácil dele entender a minha posição e a importância da minha pesquisa, 

porém, a presença da moça me deixou apreensivo, pois, ele já havia concordado em 

colaborar com a entrevista desde que fosse naquele momento e eu não quis perder a 

oportunidade, embora achasse um tanto complicado por causa da presença dela já que 

nem sempre as pessoas ficam à vontade para falar de sua vida na frente de outros. 
 

Fui em frente, liguei o gravador e ele começou a narrar a sua história relatando 

a sua entrada no Candomblé, não quis falar da sua infância e nem da relação com seus 

pais e argumentou que para falar disso precisaria de tempo para recordar e organizar 

as lembranças. Eu disse que não teria problemas que se ele quisesse eu poderia voltar 

outro dia. Ele continuou a falar do Candomblé e logo em seguida parou, me olhou e disse 

que não estava mais à vontade para fazer aquilo, disse que precisava pensar mais e 

avaliar se valeria mesmo a pena ele contar essa história, em resumo, não quis mesmo 

colaborar com meu projeto. 
 

À tarde, já no dia 15 de novembro, antes que eu voltasse para São Paulo, fui 

levado pelo Pai Sina à casa de Pai Vandikson, que de pronto me recebeu e concordou 

em gravar a sua história. A sua casa funciona anexo a sua moradia e tem uma placa 
 

bem grande na frente com o nome de seu terreiro que é “Ilê Odé Oyá Asé Egbé Xangô”, 

cujo significado é Casa da Coroa de Oyá e a Força da Sociedade de Xangô. 
 

Até o presente momento, o nome Edil aparecesse e a esposa de Vandikson fosse 

filha dele, achei que conseguiria uma boa relação com essa história. 
 

Liguei o gravador e duas horas depois percebi que não teria outra história a não 

ser as opiniões valorosas de Pai Vandikson sobre o Candomblé, o que não resultaria em 

muita informação para a minha pesquisa e a sua esposa não quis participar da conversa. 
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No fim, voltei para São Paulo, com apenas duas entrevistas prontas e a 

perspectiva de que quando voltasse, fosse encontrar com os outros pais de santo que Pai 

Sina havida me dito, ou seja, Megetenã, Zazi e outros. 
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5. TATA MEGETENÃ DE OGUM (In memoriam) 

 

Diário de campo, 15 de dezembro de 2013. Retorno agora para uma segunda 

visita à Campo Grande, e continuar a entrevista que iniciei na visita anterior. Sobre essa 

entrevista, deixarei para falar dos detalhes quando eu terminá-la. Após horas a fio 

conversando com e gravando a sua história, boa parte da rede que busco para a história 

do Candomblé aqui no MS já se esquadrinha. O volume de trabalho nos terreiros toma 

muito tempo de seus sacerdotes e Filhos de Santo, então tive dificuldades para fazer as 

pesquisas. 
 

Encontrei-me com Pai Sina e ele me levou ao seu terreiro, que ainda não conhecia 

e no caminho fomos conversando sobre quem eu poderia estar visitando desta vez. 
 

Pai Sina me disse que era uma época muito difícil porque a maioria dos terreiros 

já estavam fechados, pois, esse ano o povo de santo estava indo para a Festa de Iemanjá 

em Praia Grande, São Paulo, a mesma festa que fui em 2011 com os terreiros de 

Botucatu, inclusive o terreiro dele estava para sair daqui há quatro dias. Os preparativos 

para esta viagem estavam a todo vapor. Então desta vez não tive a ajuda de Pai Sina, 

mas de Pai Megetenã e já havia falado com ele da possibilidade de minha visita. 
 

Desta maneira, depois que sai da casa de Pai Sina, ainda na parte da tarde, liguei 

para Pai Megetenã, e marquei de visitá-lo na manhã seguinte. Voltei ao hotel, e esperei 

até o dia seguinte, pois até o presente momento, esta seria talvez a minha última visita a 

se realizar nesta segunda vez à Campo Grande. 
 

Na manhã seguinte, de posse do endereço, liguei o meu GPS e fui ao encontro de 

seu terreiro. Atravessei a cidade andando por ruas que jamais imaginara que existiam 

naquela cidade e com certeza não saberia sair daquele bairro se não fosse esse pequeno 

aparelho dotado de uma comunicação triangular via satélite. Passei três vezes na frente 

de sua casa e não consegui achar o endereço, e foi bem de repente que me deparei com 

ele, já na quarta volta pela quadra tentando localizar o número de sua casa, que o vi, em 

pé, na calçada, vestido seu caftá todo estampado com um chapéu do mesmo tecido na 

cabeça, barba e cabelos longos, um senhor de idade. 
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Encostei o carro, desci e me apresentei e ele me convidou para entrar em seu 

barracão, nome dado por ele ao seu terreiro. Um prédio que outrora havia sido pintado 

de branco e que o tempo se encarregou de deixar a sua marca e ali, logo na entrada por 

entre os assentamentos de Santos, sentamos para ‘prosear’ um pouco e eu explicar o 

motivo de minha visita e meu interesse. 
 

Ofereceu-me água, muito disposto a conversar, a princípio, e com ar de quem 

gosta de falar do passado, fez vários comentários sobre o seu barracão, o Candomblé 

nos dias de hoje. Não havia dito se iria me dar ou não a entrevista e me disse que não 

era assim, não dependia dele querer ou não, mas, dos guias permitirem ou não e que eu 

teria que esperar um pouco até ele ter a resposta, enquanto isso nós íamos conversando, 

e assim foi feito. 
 

Cheguei ao seu barracão no dia 17 de dezembro lá pelas 9 horas da manhã sob 

um sol escaldante, típico do Mato Grosso do Sul, nessa época de verão, o cerrado 

literalmente pega fogo e tudo fica com esse ar, de fogo, tudo adquire essa intensidade 

nas cores secas da paisagem natural castigada pelo sol do cerrado. 
 

Depois da água, veio o café, já eram umas dez horas da manhã, e enquanto ele 

me especulava sobre São Paulo, e falava de Praia Grande, aonde iria se encontrar com 

seus Filhos de Santo que viriam da Itália para fazer borí, em meio a conversa me disse 

para ligar o gravador que ele iria então contar a sua história, mas eu teria que ficar para 

almoçar com ele, porque era uma história muito comprida, deste modo, adentramos o 

almoço que foi servido numa mesa improvisada no meio de seu barracão, com direito até 

a uma cerveja que ele não dispensou, para fazer um agrado a Ogum, como me disse, e 

assim seguir até umas três horas da tarde, quando finalizou a sua história, me dizendo 

que naquela noite ele sonharia comigo e saberia se eu era uma pessoa séria ou não que 

de qualquer modo, ele saberia de todo o meu interesse em gravar a sua história, que 

começa assim: 
 

O meu nome verdadeiro é Luis Pascoal dos Santos, vulgo Carlito e minha digina 

de Santo é Megetenã de Ogum. Eu nasci em Guanambi na Bahia e me criei no Mato 

Grosso do Sul, na Serra de Camisão, entre Camisão e Piraputanga, na região de 

Aquidauana, me criei ali com meus avós. 
 

O meu avô é uruguaiano e a minha avó mineira e foi nas matas dessa região que 

a gente viveu e ali não existia rodovia era só estrada de ferro, a gente tinha sítio ali no pé 

da serra, depois a gente foi embora para Corumbá e meu avô adoeceu e voltou pra trás e 

morreu ali, naquela serra, ele está enterrado ali. 
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Eu tenho vários irmãos, nós somos doze, mas só tem seis vivos, e do Candomblé 

só eu, o resto tudo é crente, evangélico. Naquela época era difícil religião, as pessoas 

tinham os seus fundamentos, o meu avô virava onça pintada, virava um pote, um toco, e 

a minha avó se não me engano, ela deve ter feito mais de cinco mil partos, naquela época 

não tinha médico, era parteira, minha avó fazia um chá de erva que a pessoa podia estar 

morrendo e ela tomava, levantava e podia ir embora, o meu avô se uma cobra picasse uma 

pessoa ou um cachorro ou um cavalo, ele tinha um cordinha que amarrava no ferimento 

e tirava o veneno. Ele virava virando, eu já cheguei a ver, e ele falou que ia me ensinar 

quando eu aprendesse a ler e escrever, mas não deu tempo, meu avô morreu e ele está 

enterrado na serra de Camisão, e eu me empenhei mais de aprender sobre espiritismo por 

causo disso. 
 

Eu tinha oito anos de idade, eu andei 12 quilômetros em cima de um cavalo, 

atravessei o rio Aquidauana, fui num tal de Souza, um cara que se eu tivesse lá hoje queria 

era dar uma surra de fumo nele, ele falou: "Meu filho, não é preciso eu ir lá não, você 

pode ir embora porque na hora que você chegar lá o seu avô vai estar bom, vai demorar 

um pouquinho a minha reza porque tem o rio, tem a serra, mas na hora que você chegar 

lá ele já vai estar bom", e eu voltei pra trás todo contente, e quando eu cheguei lá, o velho 

estava do mesmo jeito, me avô ficou oito dias sem comer e sem beber, no mato, porque 

ali não tinha como tirar ele, a gente não tinha condições naquela época, condições 

financeiras, chegou um preto, um mineiro e falou pra minha avó: “Ah senhora! Se eu 

venho uns dias antes eu salvava seu marido, mas não tem mais condições, mas se você 

me permitir eu vou tirar um Santo que ele tem no peito e aí ele descansa porque não tem 

mais jeito”. Minha avó falou que podia tirar e aí ele pediu a navalha que ele fazia a barba 

e cortou só um pouquinho e tirou o Santinho que o meu avô tinha no peito e ele morreu. 

Meu avô tinha um Santo mesmo no peito igual ao Santo Antônio, ele tinha esse Santo 

porque tinha o corpo fechado. Meu avô podia dar doze tiros nele que não pegava nenhum, 

ele virara um toco, virava um cupim, ele era feiticeiro, virava num bicho assim que 

ninguém via ele, mas eu não sei quem que fez esse fechamento nele, meu avô tinha uma 

reza que Deus me livre, ele era uruguaiano e ele veio fugido da guerra, acho que foi aquela 

guerra de 44, e ele me falou que ia me ensinar tudo isso quando eu aprendesse a ler e 

escrever mas eu não tive tempo, ele não me deu tempo, quando ele morreu eu tinha oito 

anos. 
 

Então com oito anos de idade eu tinha que ser homem, eu trabalhava na roça com 

a minha avó, trabalhei muito tempo, catava guavira pra vender na estação de trem, 
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tirava mel de abelha pra vender e comprar café, açúcar, essas coisas, mas eu não me 

lembro da época, faz muitos anos. Tive que aprender a construir casas, de sapé, de palha, 

onde a gente morava tinha que reformar a casa, então eu tinha que fazer. 
 

Meu avô trabalhou com os índios, eram oito índios adultos e oito mulheres e tinha 

as crianças, então a gente saía no mato pra caçar e eu saía com a minha avó e as mulheres 

e aprendi muita coisa com aquelas índias. Eu acredito que esses índios eram os Xavantes, 

porque eu era moleque naquela época, mas me lembro disso tudo, e os índios machos 

trabalhavam com o meu avô, mas eu não sei o que eles faziam, era no mato também, e eu 

só ia com as índias e com a minha avó. Eu ia na frente, minha avó atrás e as índias atrás 

da minha avó, pisando todos um no rastro do outro, no entanto ali só passava um, se 

olhasse o rastro era só de um, mas passou a minha avó e oito índias mas o rastro era só 

de um, porque o índio anda num rastro só. 
 

Eu me lembro que uma vez furamos mel de abelha e minha avó chupou muita 

abelha e muito mel e se afogou, quase morreu, as índias tudo morrendo de rir daquela 

situação, mas elas ajudaram, derrubaram um pé de bocaiúveira e tiraram aquele palmito 

e torceram aquela água e deram pra minha avó tomar e a velha tomou e ficou boa, a minha 

avó era nova ainda e depois, aqueles índios sumiram, foram embora e a gente ficou ali 

sozinho e quando meu avô morreu ficou só eu e minha avó, morando naquele sítio cercado 

de mato. 
 

Era uma mata muito grande, eu fazia laceiro para pegar mutum, seriema, que é 

tipo uma armadilha, a gente usava pra comer. Naquela mesma mata também pegava água, 

tinha uma cacimba, uma mina d’água e a gente pegava água ali e era toda hora e ai 

começou a minha primeira parte que eu acredito que seja espiritual. 
 

Eu comecei a ir lá ver o laceiro e pegar água e me perdia, eu me perdia naquela 

mata que eu estava ali toda hora e eu me perdia e ficava ali às vezes um dia inteiro perdido, 

enquanto minha avó não ia me buscar. Era ela quem me achava porque eu não conseguia 

voltar, ficava rodeando e nunca chegava, eu saía no trieiro e num sabia ir pra casa, então 

eu acredito que aquilo já estava me pegando. 
 

Nesse tempo, minha avó e eu, depois de muitos anos, vedemos o sítio e fomos 

embora pra cidade de novo, fomos pra Corumbá, depois de um tempo, eu acabei voltando 

para aquele lugar pra trabalhar e foi quando me perdi da minha avó, fiquei sozinho no 

mundo e conheci um paraguaio em Aquidauana e ele tinha duas filhas muito bonitas só 

que as meninas tinham quinze anos e eu moleque, dez anos já queria namorar as meninas 

e eu gostava da mais velha, era bonita e ela gostava de um cara, aí ela me 
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chamou para ir num Centro lá em Camisão, era pra fazer um trabalho pra um dito cujo 

que ela gostava e eu fui porque eu gostava dela, então fui com ela, rapaz, chegando lá, o 

espírito, não me lembro muito bem quem era, mas parece que era o São Longuinho o 

nome do espírito, invocou comigo: “Ah! Cavalinho.” Eu falei: “Cavalinho o cacete! 

Negativo não sou cavalinho não”. “É você é cavalinho sim”. E eu já fiquei doido para ir 

embora, mas ele já me levou pra dentro e falou: “Não! Você não pode sair porque você é 

cavalinho”. E pensei: “Eu nunca mais volto nessa casa”. Era centro de Umbanda, e eu 

falei que eu nunca mais voltava naquele troço. 
 

Daí, eu fiquei adulto, já estava com dezoito anos e entrei na estrada de ferro, 

trabalhava na estrada de ferro e depois saí e fui pro exército e quando eu entrei foi lá que 

o bicho me pegou. Um dia em forma, eram oitocentos homens em forma, lá são quatro 

companhias, isso era em Corumbá e eu não sei, eu não vi nada eu só sei que eu ia caindo, 

eu vi que eu ia caindo e não vi mais porra nenhuma, e o espírito me pegou de um jeito 

que, dez, doze, homens não me seguravam. Aí veio um tenente, eu não me lembro o nome 

dele, acho que tenente Passos, um pretão, não era da minha companhia, era do apetrecho 

pesado, e ele só levou a mão assim e o bicho parou, dominou, foi ele que me pegou e me 

levou para um centro de Umbanda e eu fiquei lá no centro de Umbanda um bocado de 

tempo, me desenvolvi lá, eu era de bater a cabeça no telhado, foi muito difícil pra dominar 

o bicho, dizem que é um Exu que eu amo demais, eu trabalho com ele até hoje, que é o 

Exu Figueirão, porque tem o Figueira, o Figueirão e tem o Figueira assentado no toco que 

é o velho, dizem a lenda, porque eu mesmo não tenho esse conhecimento, só que esse 

meu Exu eu amo ele demais. Eu também tenho o Exu Tranca Rua das Almas que é o Exu 

dos meus Santos, mas eu adoro esse Exu, o Figueirão, é ele e eu. 
 

Em Corumbá, no Centro que eu comecei a ir foi aonde eu comecei a desenvolver 

ele, porque ele era chucro, hoje não, ele faz até parto, ele é doutrinado. Esse Centro 

inclusive era de um senhor que já morreu porque ele tinha um problema na perna e a gente 

chamava ele de Moacir Capenga por causa desse problema, mas foi duro para doutrinar 

aquilo e eu não acreditava também, e eu ia num outro Centro, de um tal de Bugre, e um 

dia esse Exu deu uma cabeçada que derrubou a parede. 
 

Eu tinha uma mulher, a mãe das minhas filhas, porque depois disso eu já amiguei 

e dei baixa do exército, e continuando naquela luta, eu e ela, que chamava Dona Marina. 

Ela é muito antiga, e nós ficamos trabalhando por lá em Corumbá durante muitos anos e 

em 1970 e eu vim embora pra Campo Grande, montei um Centro no 
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Jardim Caiçara, toquei lá muito tempo e em 1976 eu vim pra cá, nesse bairro, moro aqui 

desde 76. 
 

Em Corumbá eu tocava um bar e uma mercearia e eu estava praticamente falido. 

A Marina tinha indo embora de casa, veio pra Campo Grande, porque ela dizia que não 

aguentava mais e eu casei com outra mulher, e vivi com ela uns 30 anos, e logo que me 

juntei ela pediu pra gente vir pra Campo Grande, foi aí que vim embora pra cá. 
 

Eu saí do exército porque eu tinha mediunidade, por isso fui mexer com Centro, 

bar e mercearia. Mas chegando aqui eu sofri, fui trabalhar de servente até eu consegui 

trabalho e montar meu Centro, porque Centro também não dá dinheiro, você tem que 

trabalhar, tem que ralar pra você ter alguma. Aqui eu paguei aluguel muito tempo até que 

em 76 eu consegui comprar um terreno e construir. Toda a minha vida esse foi o meu 

objetivo, construir, mas hoje eu estou doente e parei inclusive com o Centro. Não estou 

mais nem abrindo ao público, só atendo particular. 
 

E tinha muita gente, que frequentava então eu sabia que tinha a necessidade de 

raspar, mas eu não era raspado também, então eu fui me preparar porque eu não ia dar os 

meus Filhos pra outros, eu tinha quarenta médiuns. Então eu fui pra Bahia fazer o Santo. 

Naquela época, meu garoto, eu gastei vinte milhões, eu podia ter comprado quarentas 

lotes aqui. Salvador é só folclore, mano, Bahia, folclore, pode ser que ainda exista alguém, 

mas a maior parte é só folclore, eu falo pra você e provo. Eu não vou nem citar o nome 

de quem fez o meu Santo, foi feito errado mano, eu voltei de lá e sobraram três mil contos, 

eu tive que vender um carro pra fazer o Santo de novo, aí que o bicho pegou, eu fiz errado. 
 

Por causa disso, eu me perdia na cidade, o bairro Taveirópolis, eu conheço ali 

como a palma da minha mão e eu me perdia ali, ficava rodando a noite inteira e não saía 

do lugar. Um dia, eu saí daqui pra levar um pessoal perto da Mata do Jacinto, saída para 

Cuiabá e na hora que eu saí dali me perdi de carro, desci na praça, perdido, tinha um 

tanque de combustível num corcel, rodei a noite inteira, das onze a cinco da manhã, 

quando saí na Avenida Calógeras, tinha um cara de bicicleta e perguntei para ele: “Moço 

como eu faço pra chegar na Avenida Calógeras?” Ele falou: “O senhor está nela!” E 

perguntei de novo: “Como é que eu faço pra ir lá para saída para São Paulo?” E ele me 

disse que era só eu seguir em frente, e me acompanhou até eu conseguir reconhecer a rua 

que eu estava, que foi ali na frente do Cemitério Santo Antônio, ali o cara me largou e eu 

vim embora pra casa. Cinco horas da manhã e estava aqui perdido, aí foi onde eu encontrei 

o Amabeí, porque eu já conhecia ele, porque ele trabalhou no 
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meu Centro e da Dona Marina lá em Corumbá, ele trabalhava com a gente lá, ele era de 

Corumbá, conviveu com a gente, morou na minha casa, e aí ele foi pra São Paulo, pro 

Rio, não lembro onde ele raspou, na verdade foi em São Paulo, com o Cicica, que é meu 

Avô de Santo. 
 

Amabeí é meu Pai de Santo, eu fiz o Santo com ele e ai foi onde acabou o meu 

problema, porque quem resolveu o meu problema foi o ele, hoje ele mora em Natal, se 

não me engano é dono ou gerente de uma pousada lá. O nome dele é Aderbal, e ele é 

também o Pai de Santo de muitos outros aqui que fizeram o Santo com outro e que hoje 

são de  Ketu e eu continuo na Angola e pretendo morrer na Angola, porque a Angola tem 

tudo a ver com a Umbanda e não deixa de ser uma Umbanda limpa, porque o povo não 

tem conhecimento. 
 

Eu não tinha conhecimento quando tocava Umbanda, e fazia muitas coisas erradas 

e o povo faz até hoje muitas coisas erradas, como por exemplo, coisas que eu sou contra: 

pôr coisas na encruzilhada, uma criança passa e vê, tudo bem vamos pôr algumas coisas 

na encruzilhada, mas no mato, onde ninguém vai passar, porque de repente, você passa 

na encruzilhada e vê um despacho, você pega chuta, beleza, não dá nada pra você, mas e 

se de repente o dono daquilo está ali, aquilo te complica dum tanto que você nem imagina, 

pode uma criança fazer isso? Pode! Pode outra pessoa fazer isso? Pode! Uma pessoa leiga 

que não entende vai e chuta ali bem na hora que o cidadão tá ali recebendo aquela coisa, 

então por isso eu sou contra a botar as coisas na encruzilhada, o Exu come aqui no Roncó 

e depois de quarenta e oitos horas eu pego e despacho num lugar na mata, na encruzilhada 

da mata ou despacho na água, despacho num lugar que não vai prejudicar ninguém. 
 

Hoje eu faço trabalho particular como te falei, uma porque eu estou doente, e outra 

que justamente porque o povo faz as coisas erradas, então eu não quero mais quantidade 

eu quero qualidade. Então agora ano que vem eu devo dar um toque porque vem um Filho 

meu da Itália. Eu só tenho dois Filhos raspados, um italiano e um siciliano. Ah, hoje em 

dia os caras estão raspando com caldo Knorr de frango, não dá, não faço isso não! Se for 

para raspar de acordo fica muito caro. Como dizia meu Pai de Santo: “Pra raspar a cabeça 

qualquer barbeiro raspa, agora raspar pro Santo é difícil”. Hoje fica caro, eu calculo coisa 

de sete mil reais pra frente pra raspar um Santo, do jeito que eu raspei, porque eu faço as 

coisas do jeito que eu fui feito. 
 

E também hoje eu não guardo mais as coisas, você pode cantar vinte vezes a 

mesma coisa que eu não lembro depois, mas quando eu tinha vinte anos, de cinquenta 

 

127 



toadas que cantavam, vinte eu gravava na cabeça. Essa Dona Marina, que é mãe das 

minhas filhas, ela não sabe nada, mas tem uns espíritos fora de sério, pede pra ela chamar 

um Preto Velho como o tio Antônio nossa eu cansei de conversar com ele, porque ela 

mesma não sabe de coisíssima nenhuma. 
 

Eu procurei evoluir, porque já que tem que fazer, vamos fazer, ou faz o certo ou 

não faz e eu não vou ficar aqui pra fazer uma coisa que eu não tenho certeza que estou 

fazendo, eu tenho que saber o que eu estou fazendo e pra mim saber eu tenho que me 

aprofundar e aproveitar aquilo que tem fundamento, é igual você, você não vai aproveitar 

tudo o que eu estou te falando, mas tudo que eu te falar é real, e você não pode acreditar 

em tudo o que vê e ouve, a gente vai num charlatão e ele faz uma palhaçada, o cara é o 

cara, e não é por aí. 
 

Eu tenho um amigo meu, ele é benzedor, muito antigo também, e nós somos 

amigos mesmo de arrebentar e eu chego lá e estou conversando com ele, ele tem quase 

noventa anos e eu falei para ele: “Zé para com essa putaria de ficar benzendo, para com 

isso! Você está doente, não tem mais condições de ficar benzendo”. E ele disse: “Eu não! 

Só paro depois que morrer”. Aí um dia chegou um casal lá, e conversou com ele: “Oh! 

Seu Zé nós viemos aqui porque ouvimos falar que o senhor benze muito bem e nós 

estamos numa situação difícil, eu brigo com ela e ela briga comigo e ele falou para o 

casal: “Então vocês estão igual a um formigueiro né?” Aí o casal falou assim: “Como é 

que o senhor sabe seu Zé?”“ Porque tem um formigueiro embaixo da minha cama!” Ele 

respondeu e eu pensei: Puta que pariu, matou a pau. Você vê! O cara falou uma coisa que 

não tinha sentido nenhum e o casal jogou o problema e ele pegou carona, aí vão sair 

falando que o seu Zé é o cara, mas ele falou aquilo com outra intenção, quer dizer que se 

estão brigando é porque está igual um formigueiro e não que tinha mesmo um formigueiro 

lá. É complicado o negócio. 
 

Então eu procurei desenvolver, fazer as coisas certas, aí foi quando eu encontrei 

o Amabeí. A gente se conhecia de Corumbá, como te falei, ele morou na minha casa entre 

eu e Dona Marina, morou ele e a finada Deise, que era a mulher dele, aí ele sumiu de lá 

e eu vim encontrar ele aqui depois que eu tinha vindo de Salvador, já tinha feito aquela 

fita toda e eu estava doido me perdendo na rua e foi onde eu raspei com ele. 
 

Nego que quiser falar dele que fale, mas pra mim ele é o cara que me deu o caminho da 

realidade, porque nem todas as coisas que a gente vê que é parte espiritual ou porcaria, 

mas nem tudo, porque o cara às vezes bota na cabeça que aquilo é e não tem nada a ver. 

Às vezes o problema está na pessoa, é do Santo dela e ela fica falando 128 



que o fulano fez isso, fulano fez aquilo e não tem nada a ver. O próprio Santo, porque 

todos nós temos um Santo: Pai e Mãe e depois vem um Exu e uma Pombagira que é 

daquela pessoa, e se ele tá em falta com aquele pessoal ele começa a se complicar. 
 

Eu perdi uma irmã com vinte e um anos, porque minha mãe virou crente e não 

quis aceitar a Umbanda e minha irmã era médium e ela levava pra igreja de crente, 

chegava lá o bicho baixava colocava a cabeça no chão as pernas pro ar e saía andando 

dentro da igreja, pastor nenhum dava jeito, desde os sete anos era médium, era para ser 

desenvolvida e minha mãe não aceitou, resultado: ela morreu com vinte e um anos, o cara 

deu um tiro lá não sei aonde no Bairro Estrela do Sul, diz que atirou pra cima e pegou no 

coração da minha irmã que não tinha nada a ver, ela estava tão longe dali, pegou uma bala 

no coração e minha irmã morreu. 
 

Então quando o negócio é problema espiritual e tem que ser, é que tem que ser, 

porque que acontecia esse negocio comigo desde pequeno? Quando eu via um troço 

desses, vixi, eu passava era longe. Aqui tinha muito disso, desses Centros, eram quase 

todos, trabalhos de Umbanda, Candomblé tinha muito pouco, lá em Corumbá tinha 

apenas um que era do Zé Rotão, era Ketu, era o único que tinha dentro de Corumbá, só 

que ele já morreu eu acho. Umbanda tinha de monte, mas, Candomblé era só ele mesmo. 

E todo mundo lá tinha um Centro de Umbanda. O cara nem sabia o que era, se era 

Umbanda ou o que era que ele tocava, baixava um espírito lá e era isso, ele mexia com 

aquilo sem saber o que era, essa era a verdade. 
 

Tinha muito espírito de índio, porque a maior parte do que baixa na Umbanda é 

índio e Preto Velho. Caboclos de pena, todos são índios, e Caboclo de couro ai já vem 

baiano, e outras nações, e tinha muito baiano, era uma falange grande e agora, tinha uma 

falange que eu não tenho conhecimento que era de macaco, o animal macaco mesmo, que 

baixava no ser humano. Eu nunca mais vi. 
 

Lá em Corumbá tinha um cidadão amigo desse Zé Rotão, ele já morreu, era o 

Sebastião Lacerda, ele tinha muito conhecimento sobre eles e eu tinha um amigo meu, 

ele me chamava de tio, só que eu não era tio dele, ele recebia o tal de Zé Macaco e era 

um macaco mesmo, só que falava, mas disse que nós vimos descendentes de macaco né, 

e a falange de macaco é muito perigosa, essa falange existe no mundo inteiro, ele é 

perigosa porque se a pessoa não sabe doutrinar, manobrar ou manipular o espírito, você 

pode até morrer, porque você tem que ter conhecimento sobre ele, pra você dominar o 

espírito. 
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Tem coisa no espiritismo que muitas pessoas não conhecem e não acreditam como 

a parte de bruxaria, por exemplo. A Marina, quando eu era casado com ela, esse Moacir 

Capenga, tentava matar ela, porque ela era uma pessoa que trabalhava demais, trabalhava 

muito bem, então tinha aquela rixa, entre um com o outro e ainda hoje existe só que hoje 

ninguém mais sabe das coisas, o cara fala que sabe, mas, não sabe. Aqui tinha um que 

sabia e que matava, mais já foi pro pau, aqui ainda tem um que está vivo e ele não gosta 

de mim porque eu desmancho a treta dele, e ele faz e, se eu descobrir, eu desmancho. Ele 

já matou dois amigos meus, e ele mata mesmo, mata no feitiço. Então, essa minha ex-

mulher, mãe das minhas filhas, hoje nos estamos brigados, mas eu já salvei a vida duas 

vezes, e ela já salvou a minha uma vez, isso foi lá em Corumbá. 
 

Eu bati num cara lá, na rua, eu era gurizão, vinte anos, e fui pra casa, isso foi numa 

sexta-feira, e quando foi no sábado eu comecei com uma dorzinha nas costas, e tinha uma 

festa e eu fui nessa festa na casa de um sargento, e tomei todas lá, acabou a dor e vim 

embora, quando passou o efeito do álcool, aí começou a doer, doer, e doía, e eu já tinha 

o bar e mercearia e já mexia com o Centro, e essa dor foi e não tinha jeito, aí o meu Exu 

falou: “Eu não curo, Preto Velho não cura, isso aí é feitiço, boliviano”. 
 

Eu não aguentava mais, eu sentava e fumava um charuto, faz vinte anos que eu 

não fumo mais, mas naquela época eu fumava três carteiras de cigarros por dia, e aquilo 

doía, e eu não aguentava nem deitar de bruços, não aguentava deitar de costas, não 

aguentava deitar de lado, nem ficar de pé e aquilo já estava com quinze dias e vi que eu 

estava morrendo, aí eu peguei essa minha ex-mulher e falei: “Vem cá, senta aí, você vai 

concentrar e vai invocar quem quiser vir, quem entender do meu problema vai ter que vir 

agora, concentra que vai vim”. 
 

E veio um cidadão, incorporou nela, ele chama Domingos Soares, é um bruxo, o 

meu Pai de Santo não acredita em bruxaria, mas eu acredito, porque eu já passei por isso, 

e esse bruxo é um boliviano, e ele incorpora na minha ex-mulher é só eu chamar que ele 

vem, até hoje. Então ele veio e fez um negócio, ele pegou um giz, desses de escrever no 

quadro, raspou num copo americano e colocou água e falou pra eu tomar e aí pegou uma 

folha de fumo e pegou mais daquele giz, raspou e pegou um pouco de óleo e colocou nas 

minhas costas e amarrou com um pano e falou: “Eu vou embora e daqui a pouco eu venho 

pra tirar isso”. Ele falou isso porque sabia que a Marina não ia aguentar ficar incorporada 

nele, e dali uma meia hora ele voltou, tirou aquele troço e saiu um bicho correndo, e eu 

não vi, mas ele tirou desse lado de cima do meu pulmão um alfinete com uma pimenta do 

reino na ponta, cheio de cabelo e aí ele falou: “Meu 
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amigo, estava faltando pouquinho pra furar o seu pulmão”. Eu não guardei essas coisas, 

isso faz muitos anos, ele tirou aquilo e aí me aliviou e eu fiquei beleza. Gurizão vinte anos 

só, aí ele falou: “Você vai ter que ficar seis meses de repouso”, que nada, fiquei quinze 

dias, aí já montava na magrela e saía por ai, e aí aquilo inflamava e doía de novo, mas ele 

não cortou nada, não tem sinal de nada, mas inflamava e doía muito, aí eu chamava ele e 

ele vinha e chupava aquilo, e cuspia aquele pus, misturado com sangue, mas não tinha 

ferida não tinha nada, era tudo interno, e ele fazia isso e eu melhorava, ficava legal, e ele 

me falava: “Compadre você tem que ficar de repouso, você não pode, ficar andando de 

bicicleta e fazendo essas coisas que você anda fazendo”, mas, ele fez isso umas seis vezes, 

que ele vinha e chupava aquilo com a boca e cuspia aquele pus com sangue e isso 

incorporado na Dona Marina. Eu sei que eu sofri com esse negócio, e foi muitos anos 

com esse problema, até que hoje eu estou livre disso. 
 

Essa minha mulher, a Dona Marina, também foi alvo de uma bruxa que estava 

matando ela, ela estava morre e não morre, é hoje é amanhã que ela morre, é hoje, é 

amanhã até que meu Exu falou: “Pega um sapo e vai fazer o trabalho em cima de um 

morro”. Isso foi em Corumbá, é lá tem um Cristo em cima de um morro e era tudo mata 

ali, e ali a gente fazia trabalho, tem um cidadão em Corumbá que acredito que ele esteja 

vivo e se chama Mário, Mário Preto, ele trabalhou na prefeitura até aposentar, hoje ele é 

meu inimigo, mas era muito meu amigo, é o único que pode provar isso, porque o resto 

tudo já morreu: minha mãe, meu padrasto, minha irmã, que estava presente e minha 

mulher morrendo; e eu peguei um sapo pra fazer o trabalho e na hora de fazer o trabalho 

o sapo sumiu, aí ficou para o outro dia, e no outro dia eu peguei outro sapo e botei dentro 

de uma lata de leite Ninho, naquele tempo as latas de leite eram de dois quilos, botei o 

sapo dentro da lata, fiz furos na lata, botei a lata dentro de um saco plástico e coloquei o 

saco com a lata dentro de outro saco de estopa, e pendurei num pé de laranjeira, e pensei 

quero ver o diabo tirar esse sapo daqui...aí chegou minha mãe, chegou meu padrasto, 

chegou minha irmã, chegou o Mário Preto, e o pessoal, mais de vinte pessoas chegaram 

para nós irmos fazer o trabalho, e a minha mulher deitada na cama, com a cabeça nas 

minhas pernas, meu padrasto do lado, minha mãe sentada ali, Mário Preto de pé, e chegou 

uma mulher na porta, eu me lembro muito bem, essa mulher tinha dois dentes apenas na 

boca, olhou pra mim e pra minha mulher e deu uma risada com aqueles dois dentões 

assim, aquilo durou assim um segundo e todo mundo ficou paralisado, porque chegou 

uma pessoa e sumiu, ela chegou olhou deu uma risada e sumiu, ai eu falei na hora: “Mario 

vamos ver se esse sapo está ai?” Fui lá no pé de 
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laranjeira peguei o saco, desamarrei a boca do saco, desamarrei a boca do plástico e 

destampei a lata e cadê o sapo? Num estava lá, aí eu falei: “Mário nós vamos fazer esse 

trabalho assim mesmo!” 
 

A gente estava no bairro Maria Leite e tínhamos que subir o morro, e lá, bem em 

cima dele tinha uma lagoa grande e tinha um sapo cantando, estava em cima de um cupim 

no meio da lagoa e nós entramos com a água até o pescoço e o sapo estava lá, um sapo 

bem grande, fui lá, peguei o sapo, e já virei no Exu, o Figueirão. 
 

Só sei que fizemos tudo isso com a mulher sendo carregada numa rede, sabe, que 

você pega um pau e cada homem segura a ponta e carrega a pessoa, pois bem, fizemos 

isso e lá realizamos o trabalho, que eu num me lembro. Eu só lembro que peguei o sapo 

e o Exu fez o trabalho e ela desceu andando e depois disso foi feito outra vez esse 

trabalho,porque ela ficou em feridas em todo o corpo e tinha que colocar folha de banana 

nela, o médico não sabia o que era e o Exu curou ela, então são duas vezes que eu salvei 

ela e ela me salvou uma vez. 
 

O sapo ficou por lá, nem sei o que foi feito com ele, só sei que ela subiu o morro 

na rede e desceu andando, hoje nós estamos brigados, por causa de filho né, coisa errada 

que os filhos fazem e eu não aceito e ela apoia, então tivemos uns atritos lá e eu falei que 

não queria mais saber dela, você fica pra lá e eu fico aqui, então a minha vida é isso aí, 

que eu estou te contando, e não é mentira não. 
 

Eu convivi com os índios na minha infância, como eu te falei, então, eu aprendi 

algumas coisas com eles, é muito remédio, muito uso de ervas, porque o índio já é outra 

coisa né, é pajelança, já é totalmente diferente do nosso culto, igual, assim: o feitiço 

uruguaiano, o feitiço paraguaio, a erva paraguaia, é difícil você desfazer um feitiço feito 

por um paraguaio, porque um bugre, um paraguaio, um boliviano, um índio, é a mesma 

coisa que o nossa aqui, só que a reza do paraguaio é de trás pra diante, então não se 

consegue desmanchar porque ele reza uma Ave Maria de dentro pra trás, a reza deles é 

toda de trás pra diante, então o feitiço paraguaio, o feitiço boliviano, é difícil! O feitiço 

de índio desmancha, para ele é mais fácil, a gente tem índio adoidado aqui, mas um índio 

não desmancha o feitiço de um boliviano ou de um paraguaio -porque ele não tem 

conhecimento deles lá – é muito difícil porque lá na Bolívia tem bruxo, tem bruxaria. Na 

Bolívia, na Índia, no Uruguai já é bruxaria mesmo, e a bruxaria é o seguinte: o cara faz 

um feitiço aqui, ele prepara um bicho aqui e assopra e aquele troço vai ao vento, ele não 

precisa gastar dinheiro para fazer um feitiço para te matar, ele pega um bichinho 
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aqui, assopra nele e o bichinho vai pelo ar lá onde a pessoa está e mata ela, e a gente, 

como Pai de Santo, tem que achar um jeito de resolver. 
 

Aqui tem um cara, esse já foi pro pau, ele matou uma empregada minha e tem essa 

bichona velha o Mauro. O Mauro mata mesmo, ele matou já dois amigos meus! Um 

compadre meu sempre falava: “Não! Eu tenho fôlego de Santo!” E o que aconteceu? Ele 

matou o próprio tio, esse meu compadre! E foi assim: O Mauro estava na boate, vestido 

de mulher, e o tio chegou com os amigos e ele foi lá, vestido de mulher, pedir benção 

para o tio: “Benção tio!” E o tio sampou a mão na cara dele, aí ele falou: “Oh tio, nunca 

mais o senhor vai bater em ninguém e nunca mais o senhor vai bater em mim!” Não teve 

médico que curasse o tio, esse Mauro ainda tá vivo, essa bicha não gosta de mim porque 

ele sabe que eu desmancho a treta dele. 
 

Um dia chegou uma menina aqui gritando: “Ai padrinho, um bicho está me 

mordendo! Um bicho está me mordendo!” A menina estava morrendo, e um bicho nas 

costas mordendo ela, igualzinho fizeram comigo e pra mim não foi aquela criatura não, 

foi o Mauro, ou a bicha que morreu, eu não descobri até hoje quem é esse cara, só sei que 

é da religião. De Pai de Santo que faz isso, só tem esse que eu estava te falando, porque 

isso é difícil, não é fácil não, eu só sei desmanchar, não sei fazer, eu desmancho, mas, é 

alguma coisinha também, não é todas não. 
 

Essas coisas de feitiçaria eu não esqueço. Isso está guardado no cérebro, agora as 

outras coisas de rituais, banhos, comida de Santo isso têm que escrever, senão eu esqueço 

e aí quando eu preciso, eu consulto, eu tenho esse meu caderno há muito tempo, porque 

eu anoto e daqui pra frente eu tenho que anotar tudo senão eu esqueço e hoje em dia eu 

tenho que procurar até pra saber a lua que estamos, e tudo isso eu tenho que anotar, pra 

saber quando é que eu posso fazer isso, quando é que eu posso fazer aquilo, minha cabeça 

não está mais assim, mais eu ainda dou umas cassetadinhas, porque é muita coisa pra 

gente gravar dentro desse computadorzinho que já esta ficando velho, quando eu tinha 

vinte anos eu gravava tudo, agora a gente vai esquecendo, esquecendo, às vezes eu me 

lembro de uma toada que eu aprendi faz muito tempo, eu vou num toque e fico até sem 

graça porque eu não lembro pra cantar. 
 

Então, voltando na Dona Marina, a minha separação com ela foi por causa de um 

filho dela que eu criei desde pequeno e ele aprendeu me vendo fazer as coisas, só que ele 

não é nada, não é desenvolvido e não sabe de nada, então ele registrou um \Centro e o 

Vicente que era presidente permitiu porque era meu filho. Ah! Quando o cara abriu o 

Centro eu fui pros congo: “Como é que pode, porra! Eu sou contra 
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charlatão”. Eu vivo batendo contra esse povo e como é que eu vou aceitar um negócio 

desses. A mãe dele ainda me perguntou se eu queira ir lá na inauguração do Centro do 

Caburé, eu falei: “O quê? Quem é Caburé pra abrir Centro?” Eu chego lá na casa da minha 

ex-mulher e minha filha jogando búzios. Moço! São coisas que eu sou contra, será que 

eu estou errado? Eu sou contra e é por isso que as pessoas não gostam de mim, eu sou 

contra as coisas erradas, moço, eu sofri pra ser o que eu sou, e não pedi pra ser, o padre 

ele estudou sete anos para ser um padre, o médico estuda oito anos para ser um médico, 

o pastor de igreja, ele estuda oito anos para ser um pastor, hoje em dia o cara pega uma 

bíblia e põe debaixo do braço e sai por aí dizendo que é pastor, sai e já monta um igreja, 

moço! Não é por aí, isso é coisa que eu não aceito, eu não sei, eu acredito que eu estou 

certo, porque eu gosto das coisas certas, então é por isso que às vezes as pessoas me 

entendem mal. 
 

Eu conheci a Dona Marina logo depois que e saí do Exército. Ela já tinha um filho. 

Depois de trinta dias que eu saí do Exército fiz uma treta lá e fui para a cadeia, fui preso 

lá. Eu tinha umas dez namoradas, e enrabichada, e na época todo mundo saiu fora e a 

Dona Marina foi a única que chegou junto. Na época eu não tinha nada com ela, mas foi 

ela que me tirou da cadeia e me levou embora pra casa, eu pensei, já que ela fez isso então 

eu vou ficar com ela, porque as outras fugiram. 
 

Eu fui pra cadeia porque realmente eu empurrei um cara, que era marido dela, 

mas ela tinha largado do cara, e eu não tinha nada com ela, e o cara tentou me bater por 

isso. Como eu não nasci pra apanhar e nunca apanhei de ninguém, então eu bati nele, e 

se não fosse eu ter entrado nessa fita, hoje era pra eu ser um cidadão subtenente ou capitão, 

porque eu tive uma vida de rei no Exército. Eu tinha um tenente da minha companhia que 

eu não sei o que aquele cara tinha comigo, desde disso eu já falo que era problema 

espiritual, porque ele dava parte de mim pro meu comandante, ele mandava me chamar 

eu chegava e ele juntava a farda falava: “Sai daqui seu filho da puta”. Moço, esse cara 

lutou pra me levar pra Porto Velho e eu não quis ir, ele implorou e falou: “Você vai ter 

cinco anos pra se arrepender e me procurar”. Eu nunca quis e hoje eu me arrependo. 
 

Daí pra frente eu procurei me evoluir na parte espiritual e tinha o bar e a mercearia 

em Corumbá, toquei padaria aqui em Campo Grande, trabalhei em feira, trabalhei 

vendendo fruta na rua em cima de uma carroça, já fiz muita coisa na minha vida pra 

sobreviver, agora na parte espiritual eu entrei para conhecer, eu entrei pra saber. 
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Só que eu não faço aquilo que tem no livro, eu faço aquilo que eu tenho intuição, 

na intuição eu jogo búzios, mas não revelo seu passado e seu futuro, eu jogo pro seu Santo 

e o seu Santo é quem vai me responder o que eu devo fazer ou não pra você ou o que você 

deve fazer por ele é ele que entra em contato comigo, através dos búzios e do pensamento, 

eu descubro quem é o seu Santo quem é o seu Exu, quem é a sua Pombagira e o que eles 

querem que eu faça pra você, é assim que eu trabalho. Eu não saio falando que a pessoa 

tem que raspar, vem neguinho aqui querendo raspar comigo, aí eu vou jogar para ele para 

ver se o Santo dele me aceita se o Santo dele quer que eu bote a mão nele, senão eu não 

boto a mão nele, eu estou falando pra você que eu não quero quantidade, eu quero 

qualidade, além de eu perguntar pro Santo do indivíduo se eu devo mexer nele eu 

pergunto pro meu Santo também, porque de repente eu não devo mexer, então é assim 

que eu trabalho. 
 

Construir esse barracão aqui foi fácil, foi tudo construído através do espiritismo 

isso aqui, o Orixá disse que eu tinha que mudar dali, porque nesse terreno do lado tem a 

minha casa e era ali que eu tinha o meu Centro, mas o Orixá falou que eu tinha que mudar 

dali, e construir aqui, nesse terreno aqui porque o Centro tinha que ser separado da minha 

casa, e eu não sabia como ia construir, mas, ele disse que me daria e me deu, e eu construí, 

tudo com dinheiro dado pelos Filhos, dado pelos trabalhos que eu fiz, porque eu não cobro 

pelo trabalho eu cobro o material que eu vou gastar, mas sempre me sobra e tem que 

sobrar. 
 

Eu vou te contar outra história! Eu morava de aluguel lá no Jardim Leblon, aqui 

em Campo Grande, uma advogada tirou esse terreno onde está a minha casa e ela falou: 

“Olha Carlito eu tirei um terreno lá pra você e vou pagar pra você!” E esse terreno ficou 

aí dois anos, tudo cheio de mato, não tinha água, luz nem nada aqui, isso foi em 1975, e 

eu pagava aluguel ali no Leblon, aí a dona da casa brigou com o marido e colocou a casa 

à venda, e me deu três meses sem pagar o aluguel para eu poder construir uma casa pra 

mim nesse terreno, ai eu vimconstruir o barraco ali, construí o barraco e estou ali, a 

Doutora Miriam está pagando o terreno, beleza, ela me deu esse terreno em troca de um 

trabalho que eu fiz pra ela, e ela me deu esse terreno mas na verdade foi na conversa 

porque na realidade ela nunca pagou nenhuma prestação, ai depois de dois anos ela 

chegou em mim e falou que estava com problema e tal e que não conseguia pagar o terreno 

e que tinha umas prestações atrasadas e se eu podia quitar. Pensei comigo, beleza né! Era 

a Cobrina, a empresa dona do terreno, ai eu fui lá e cheguei e o cara que me atendeu falou: 

“Rapaz! Doutora Miriam nunca pagou uma prestação desse terreno e 
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você tem quarenta e oito horas para acertar isso aí senão vou ter que te despejar de lá”. 

Eu falei para ele: “Rapaz, tem uma bugra véia lá e quatro crianças pequenas debaixo 

daquele barraco lá moço, olhe o que você tá falando”! 
 

Era uma sexta-feira, e o cara me deu até segunda-feira para eu acertar, aí eu pensei, 

onde é que estão meus espíritos? Onde é que estão meus guias? E quando foi onze e meia 

da manhã no domingo, alguém bateu palma em frente de casa, eu fui atender e era uma 

senhora lá de Aquidauana, ela estava morrendo, aí eu peguei, recolhi a mulher, ela e o 

marido, acudi ela, aí cobrei o equivalente eu tinha que pagar lá pro homem do terreno, 

isso eu estou contando de coração, não estou mentindo e nem foi charlatismo que eu fiz 

não, eu precisava, e aquele dinheiro veio porque os guias me trouxeram e eu tinha que 

pegar, então, eu cobrei ela sobre o restante que eu tinha pra terminar de fazer o trabalho 

nela e o que tinha que pagar no terreno, era muito dinheiro, e ela era dona de um depósito 

de material de construção lá em Aquidauana, ela chama-se Áurea de Almeida não sei se 

essa mulher ainda está viva, eu fiz o trabalho pra ela, ela me deu esse dinheiro, na segunda-

feira eu fui lá e paguei o que eu devia pro homem, eu tinha quarenta e oito horas pra pagar 

o homem e alguém me trouxe essa mulher pra me dar esse dinheiro para pagar o homem, 

aí eu pergunto pra você se eu devo confiar nas minhas entidades ou não ? É assim é a 

vida! 
 

Aqui num tinha Candomblé nessa época, era quase só Umbanda mesmo, o único 

Candomblé que tinha aqui no Mato Grosso do Sul era o Amabeí, que era o Aderbal. Ele 

raspou em São Paulo com o Cocota, depois, tinha o Zé Rotão que quando eu nasci eu 

acho que o Zé Rotão já tocava Candomblé lá em Corumbá, aqui tinha o Tito, um velho 

muito bom, conhecedor das coisas, também era de Ketu, e hoje está espalhado, hoje tem 

demais, cada esquina aqui tem uma casa de Ketu, é tudo Ketu. Eu não sei te explicar 

porque é tudo Ketu, mas o Ketu é uma nação que tem pouca diferença do Angola, muita 

pouca diferença, mas tem uma diferença entre os toques, as toadas, as rezas, porque, você 

sabe que a África é muito dividida, então a Angola veio da Angola, o Ketu veio do Ketu. 

Então aqui tem Angola, Ketu, Gege, Nagô e cada um é de uma região, agora eu num sei 

por que o pessoal todo gosta do Ketu, porque na realidade só se vira com Boiadeiro, 

Marinheiro, Erê, e Santo, mas agora o pessoal tá virando com tudo, com Exu, com 

Caboclo, com Pombagira, Caboclo de pena, Caboclo de tudo quanto é tipo, e isso não 

existia no Ketu, só virava no Santo e no Erê, Marujo, e Boiadeiro, agora eles tão virando 

em tudo, são coisas que eu não concordo, não gosto nem de falar porque o certo é certo e 

o errado é errado. 
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A minha casa funciona assim: quando é Santo é Santo e quando é um toque de 

Caboclo é um toque de Caboclo, que daí já vem mais pra Umbanda, é toque de Caboclo, 

Preto Velho, Exu, qualquer coisa, se for tocar para um Caboclo é pra Caboclo e Exu é pra 

Exu, é um toque misturado, uma Umbanda limpa e misturada com o Candomblé de 

Angola, por que a Angola não deixa de ser uma Umbanda. Os caras falam que tocam 

Angola, mas não sabem que a Angola é a mesma Umbanda metida ali, agora, quando é 

Santo é Santo e não se toca catiço 
 

E o Candomblé daqui não é tão diferente assim. No Rio Grande do Sul, por 

exemplo, eu sei que é diferente né, eu nunca tive lá, mas eu sei que é diferente, mas eu 

acho que São Paulo, Rio, Salvador é a mesma coisa, Ketu é Ketu, Angola é Angola, as 

toadas são as mesmas, os rituais são os mesmos eu não ando por aí, mas acredito que não 

tenha diferença. Aqui eu tenho os meus calendários, posso até falar pra você, só que de 

cabeça eu não lembro, ai eu tenho que correr no meu dicionário porque eu não gravo. 

Sinceramente eu pergunto pra minha mulher, que dia que é tal? Você entendeu, porque 

de cabeça eu não gravo. Mas todo mês tem alguma coisa pra fazer.  
 

Eu faço as minhas obrigações dentro de casa, eu sei que hoje é dia de fulano de 

tal aí eu vou correr atrás e fazer alguma coisa, eu vou olhar no meu calendário para te 

falar, porque sinceramente eu não gravo, porque que eu vou mentir pra você e dizer que 

eu gravo, olha só, olhando no meu calendário aqui, veja só: Janeiro – dia 12 é Ossain, dia 

20 é Oxóssi que é São Sebastião no catolicismo; Fevereiro - dia 2 é Iemanjá; Março 
 

– dia 19 é Xangô; Abril – dia 19 é Caboclo, dia 23 é Ogum e Oxóssi, dia 30 Iansã; Maio 
 

– dia 13 é Oxum e Preto Velho, dia 24 é dia dos Ciganos; Junho- dia 13 que é dia de Santo 

Antônio é dia de Exu, dia 24 é dia de Xangô, dia 29 é dia de Xangô; Julho – dia 2 dia de 

Caboclo, dia 16 dia de Oxum, dia 26 é dia de Nanã Buruquê; Agosto – dia 10 é do Tempo, 

dia 15 é Iemanjá, dia 16 é Obaluaiê, dia 24 Oxumarê, dia 25 é Xangô; Setembro – dia 27 

é Erê; Outubro – dia 12 é Iemanjá, dia 25 é Erê, dia 28 é Xangô; Novembro – dia 2, dia 

de Egum, que é dia das almas, dia 15 é Dia Internacional da Umbanda, dia 17 é dia de 

Araribóia, que é um Caboclo; Dezembro – dia 4 é Iansã, dia 8 Oxum, dia 13 Oxum, dia 

17 Omolu, dia 25 Oxalá, e dia 31 é Oxalá também. 
 

Porque Iemanjá e Oxum são Nossa Senhora, e você sabe que Nossa Senhora tem 

muita: tem Nossa Senhora dos Navegantes, Aparecida, Cacupé, Virgem da Cotó. Xangô 

é São Jerônimo, e são vários também. 
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Eu ainda sou filho do Aderbal, do mesmo Pai de Santo, mas eu nunca mais vi ele. 

Se não me engano, me falaram que ele até virou crente, eu não tenho contato com ele faz 

mais de três anos, e realmente hoje eu preciso dar uma obrigação, vou ter que procurar 

outro, ou um Irmão mais velho que no meu caso é o Mutalomí, que está em Rondonópolis, 

porque está difícil de achar um angolano. O povo saiu do Angola e foi para o Ketu, mas, 

eu não tenho explicação para isso, tem neguinho aí que era do Ketu e foi pra Angola e 

depois voltou pro Ketu de novo. Eu não sei! Eles fazem uma misturagem. Aqui em Campo 

Grande, que eu conheço, a maior parte dos terreiros é Ketu e Angola, mas, tem Gege 

também. Na verdade, o pessoal inventa cada história porque, em igreja de crente 
 

é assim: Deus não sei o que; igreja amiga de Jesus; e no Candomblé eles estão fazendo a 

mesma coisa. 
 

Só pra você observar o que eu estou te falando, o finado Ladenã, era o Irmão mais 

velho que nós tínhamos, o primeiro Filho que o Aderbal raspou, ele inventou um tal de 

axé Viva Deus e a gente perguntava: “Onde você está?” Ele falava: “Eu estou no Viva 

Deus!”. Nós tocamos Angola, é Angola! E os caras inventam! Eu não mudo, 
 

sinceramente, se eu achar um cara mais velho de Santo do que eu, que me dê obrigação 

na Angola, eu vou gastar uns vinte e cinco, trinta paus pra pagar obrigação, mas tem que 

ser na Angola, mas eu não deixo de ser Filho de Amabeí d’Ogum, Neto de Cocota e 

Bisneto de Vovó Fortunata, que veio da África. Essa raiz é minha, os outros podem ter 

virado o que for, mas eu nasci, cresci e vou morrer nessa raiz. 
 

Eu não conheci Vovó Fortunata e nem o meu Avô, eu só sei algumas histórias que 

o Amabeí contava - que é o Aderbal, e falava que o Cocota era uma bicha muito escrota 

por sinal, mas é o meu Avô de Santo e só sei que ele era escroto, xingava todo mundo: 

“Vocês nunca viram uma bicha!” Dizem que o velho era foda, mas conhecia as coisas. O 

velho Tito, por exemplo, também era e conhecia das coisas. Eu tenho muito respeito por 

essas pessoas, sabe, eu respeito cada uma no seu cada um. Cada um vive a sua 

particularidade, do jeito que ele achar que deve ser vivida e, eu respeito. Tenho um monte 

de amigo gay e eu falo: “Vocês me respeitem e a gente vai aonde vocês quiserem”. 
 

O Candomblé tem bastante homossexual, eu acho que é porque é uma maneira 

que eles achavam de entrar na fita, uns diziam: “Ah! É porque eu sou filho de Iemanjá”. 

“Eu sou filho de Oxum”. “Ah! Eu sou filho de Odé”. Isso não tem nada a ver. Eu gosto 

dos caras, me divirto com eles e aqui no terreiro eu tenho um monte desses guris, tem 
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um menino aqui que eu borizei e ele tá lutando, porque ele quer raspar, tá na luta, eu só 

dei um bori nele e ele já tá conseguindo construir a casa dele, mas eu falo para ele: “Meu 

filho você tem que raspar”. Eu não posso forçar ninguém a fazer, né? Mas, pra quem não 

tinha nada, construir uma casa! Foi no ano passado que eu borizei ele, só que ele não dá 

valor, ele é mais ligado pra Umbanda, ele tem medo é do corte, é de fazer cura, e eu falo: 

“Hei! Moço está difícil de raspar você, porque você tem medo de navalha”. Eu não tenho 

muitos Filhos aqui não, já falei isso, porque pro público eu não toco mais, agora é só 

particular. 
 

Olha, nessa minha vida, se eu te disser que não sei dizer se tem o pior ou o melhor 

nisso tudo. O pior não existe, mas se tiver que levar em conta o lado ruim, então seria o 

preconceito porque, se eu sentar ali fora, eu fico com o braço doído de tanto cumprimentar 

o povo, mas é falsidade, o povo é muito falso! Eles não falam na minha cara: “Olha o 

macumbeiro!” Só que eu viro as costas, eles falam: “Olha lá o macumbeiro!” “Esse aí é 

macumbeiro!” Tem gente que passa pro outro lado da rua, o pessoal tem muito 

preconceito e esse é o único problema que nós temos. Existe preconceito de uma pessoa 

que mora aqui do lado de mim e vai num Centro lá, mas não vem aqui que é para os 

vizinhos não verem ele vindo aqui, existe esse tipo de coisa: Nego saí daqui e ir pro 

vizinho não ver que ele está vindo aqui, tudo isso para ninguém comentar: “Eu vi você 

saindo ali da casa de um macumbeiro!” Mas me vê por aí e cumprimenta: “Oi Seu 

Carlito!” E eu cumprimento, mas sei que é falsidade, esse é o mal. 
 

Agora o benefício que eu tenho é que eu vivo feliz, eu sou um cara feliz, já tive 

mais de quarenta mulheres, devo ter uns sessenta netos, eu sou feliz! Com a minha mulher 

eu tenho cinco filhos, registrados, agora o resto não posso garantir, então, eu sou um cara 

feliz, porque eu já passei fome, eu comi abóbora com milho torrado, milho de galinha, 

seco, torrado socado no pilão com abóbora e mel de abelha, hoje eu como o que eu quero, 

na hora que eu quero, aonde eu quero, então eu sou um homem feliz, sou um homem 

realizado, tenho uma casa pra morar, tenho um carro que é velho, mas é meu e está pago 

e faço aquilo que eu gosto, vou pro mato, vou pescar, vou pra roça. 
 

Eu gosto mesmo é de viver no mato, o mato é o meu forte, a beira do rio, e é isso 

que eu quero. Eu não me arrependo de nada, por mais que eu tenha feito algumas coisas 

erradas, mas foi no começo, e porque eu não sabia, essas são coisas que eu me arrependo, 

como por exemplo, eu ir para Salvador gastar vinte milhões pra ser manipulado por 

charlatismo, porque eu fui manipulado por charlatismo, então são 
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coisas que eu não faço, e não gostaria que ninguém fizesse com nenhuma pessoa leiga, 

porque a verdade que eu sinto e o que eu gostaria, é que o Santo castigasse o zelador, e 

não o Filho que é leigo, porque a pessoa não tem conhecimento e quem tem conhecimento 

sou eu, então, eu é que deveria pagar os erros, o sofrimento e não a pessoa que teve a sua 

cabeça mexida, e que sai por aí igual uma galinha quando leva uma paulada na cabeça, 

então, quem deveria levar é o dito cujo que cometeu o erro e se não sabe fazer, não faça! 

É só dizer: “Eu não posso pôr a mão em você. Sinto muito, mas não posso”. 
 

Não me interessa pôr a mão ou mexer naquilo que eu não tenho conhecimento. Eu 

fiquei em Salvador trinta dias, para eu fazer o meu Santo. Eu não conhecia ninguém lá, 

eu fui lá pra fazer o meu Santo, eu precisava ser raspado, então eu fui pra lá e procurei 

por alguém que pudesse fazer o meu Santo, fui daqui sem saber o que ia encontrar lá. E 

isso é a única coisa que me arrependo, que é de ter sido passado pra trás nessa feitura de 

Santo, coisa que hoje eu não faço e não desejo que aconteça com ninguém o que aconteceu 

comigo. No mais eu não tenho arrependimento porque tudo o que eu faço, eu faço 

consciente sabendo o que eu estou fazendo, e procuro fazer bem feito pra que ninguém 

venha me reclamar, porque eu não gosto que ninguém me perturbe. 
 

Eu não saio na casa do pessoal aqui, eu até recebo convite, mas não vou, e eu 

tenho outro Irmão de Santo meu que é o Baoxé, que fica aqui no jardim Colibri, e eu já 

fui ali umas duas vezes também, ele é Neto de Aderbal, Filho de Ladenã, mas ele já 

mudou de Pai de Santo. Esse pessoal muda de Pai de Santo igual troca de calcinha, isso 

não se faz, igualmulher que troca de calcinha eles trocam de Pai de Santo, muda de nação, 

eu sou contra esse tipo de coisa, de mudar de nação, eu não mudo de nação e nem de 

religião, eu vou em qualquer lugar, se me chamarem para ir na igreja evangélica eu vou, 

na católica eu vou, eu vou em qualquer lugar, mas eu não mudo. 
 

Eu tenho um amigo meu que me convidou pra ir à igreja, dessas evangélicas, e eu 

estava indo, e ele estava todo feliz da vida achando que eu ia largar da minha religião pra 

seguir a dele, aí eu falei: “Oh mano! Eu gosto de sair com você porque eu gosto da sua 

companhia, eu vou à sua igreja com você porque eu gosto da sua companhia, e eu gosto! 

Aonde falar a palavra de Deus eu estou presente, mas ninguém me tira da minha religião, 

eu vou morrer ali, eu nasci pra isso, eu não pedi pra ser espírita, mas, a partir 

 

140 



da vez que me botaram nesse caminho, eu quero seguir esse caminho, até o final”. Então, 

eu não mudo nem de religião e nem de nação, porque que eu ia passar pro Ketu agora? À 

troco de que? Me diga? Eu não tenho motivos pra isso. 
 

Eu sou filiado à federação, aqui em Campo Grande tem, mas a gente não é 

acolhido por nada, e essa federação ai só quer... Entendeu? Entra um e saí outro e é tudo 

a mesma porcaria, inclusive eu sou conselheiro da federação, e a gente não sabe nem se 

ela ainda existe. 
 

Eu tenho um Filho de Santo que está chegando agora ao Brasil e ele quer que eu 

vá pra Praia Grande fazer um trabalho para a esposa dele, ele é italiano, está aprendendo 

a falar o português, e já faz cinco anos que ele está comigo e até hoje não sabe falar, ele 

me ligou e falou pra mim que estava vindo pra o Brasil, ele mora na Itália e trabalha na 

Romênia, e tenho outro filho que mora em Roma. 
 

Esse menino, ele rodou por todos os lados, São Paulo, Rio, Bahia, e veio parar 

aqui, ele tinha uma mulher que vivia com ele, e ela tem um irmão que mora lá em 

Sidrolândia, ela era brasileira, morreu agora, e as cinzas dela estão lá em Sidrolândia e ele 

quer que eu pegue as cinzas dela e despache lá no mar, ela morreu lá na Itália. Ela veio 

até o ano passado pra cá, que foi quando eu dei o finito pra ela, e disse que não tinha mais 

jeito e ela aguentou um ano ainda. Eles apareceram no meu Centro do nada, aí eu fiz o 

Santo nele, ele já tinha rodado por tudo e um taxista falou pra ele - eu nem sei quem é 

esse taxista - mas falou pra ele que tinha um amigo que tem um Centro, e trouxe ele aqui. 

Aí eu joguei os búzios para ele e ele falou assim: “É esse que eu quero, é esse que eu 

quero!” Todo ano ele vem, já faz uns seis anos que ele está comigo. O outro é siciliano e 

mora lá em Roma, e veio através dele, eu atendo uns quantos italianos, mas raspado 

mesmo só esses dois, e eu nunca fui pra lá fazer nada pra eles, eu tenho medo, tenho medo 

de sair do meu terreiro, eles lutaram pra me levar pra Itália, essa que morreu ela jogava 

taro lá, e sempre me falava que se eu fosse pra lá eu enricava, mas eu não quero! Deixa 

eu viver pobre aqui mesmo, que eu sei o que é que eu estou fazendo, eu não vou pra lá 

não, já estive preso uma vez na Bolívia, ficar preso num outro país é um troço feio demais. 
 

Eu fui preso lá na Bolívia porque eu vendia confecções, e eu tocava uma 

lanchonete lá no Caiçara, aí quando entrou o Sarney ele congelou tudo, e eu tinha acabado 

de vender um carro e metido o dinheiro tudo lá na lanchonete, aí ele congelou tudo e eu 

tive que vender por menos da metade que eu tinha pago, aí eu fali com a lanchonete, me 

sobrou dois mil cruzeiros, isso aqui em Campo Grande, nem lembro que 
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ano foi, mas, eu ia pra São Paulo e comprava colcha e lençol e vendia lá na Bolívia, eu 

meti mais de cem mil peças de lençol, rede, colcha e toalha naquela Bolívia lá, hoje o 

pessoal compra lá pra vender aqui, mas naquele tempo o pessoal comprava em São Paulo 

pra vender lá. Eu conheço toda a Bolívia, vendia por tudo, cidade por cidade, e lá eles te 

prendem por qualquer coisa, eu fui preso foi muitas vezes. Dessa vez, eu cheguei 
 

à casa de uma senhora, era umas onze horas e estava lá oferecendo a colcha pra ela e ao 

mesmo tempo, estou vendo dois caras comendo de pé, ligeiro, e eu tentando dobrar a 
 

véia aqui, aí, o cara acabou de comer e jogou o prato pra lá e veio, e disse: “Tu carne por 

favor!” Carnê lá é passaporte, aí eu mostrei pra ele e ele falou que eu era turista e que 

turista não podia vender e me levou pra a oficina. Lá acontece muito isso, de você ir preso 

e ter inclusive que pagar o táxi pra ir pra oficina que é o escritório da polícia, a cadeia. 

Eu sei que os bichos são tão burro que, eu fui sentado no banco de trás com um e o outro 

na frente, pararam na frente da delegacia e os dois desceram e entraram e eu fiquei no 

carro, aí perguntei ao taxista quanto tinha dado a corrida e ele me disse que eram dez 

pesos, então, falei pra ele que dava vinte dólares para ele me tirar dali naquele momento, 

e sumi. Eu fiz isso muitas vezes. 
 

Um dia eu já estava vindo embora, tinha passado o Natal lá, e vinha doido pra 

passar o Ano Novo aqui, já estava com dezoito dias lá, cheguei na estação, vindo embora, 

comprei a passagem e quando eu fui pegar o ônibus, o cara me abordou, me levou pro 

escuro e já chegou mais quatro, e falaram: “Polícia Interpol, estas preso!” Eu comecei a 

falar em espanhol porque ele me disse que não falava a minha língua e começou a me 

dizer uma porção de coisas, que a gente entrava no país dele e vendia tudo lá e não pagava 

imposto. Falou um monte de merda, e eu fiquei lá, preso. E a comida lá é abobora, com 

osso, desse osso que os açougueiros dão para os caminhões levarem para fazer adubo, é 

isso que o pessoal come na cadeia, é duro! 
 

Então eu sou feliz com meu Candomblé, embora, hoje as coisas estão um pouco 

diferente, né? O filho em uma semana tira o quelê e já saí dizendo que é Pai de Santo, e 

já monta uma casa e já raspa outro, então, o nosso Candomblé está desmoralizado demais. 

Olha! Mesmo eu sendo experiente, ter tocado Umbanda durante trinta anos, eu passei 

noventa dias com quelê no pescoço, foi sete anos pro meu Pai me dar os meus direitos. 

Você já ouviu falar de Babá de Omolocô? Isso é um ato que a pessoa faz, só que não 

raspa né, então ele tem todos os direitos que um Pai de Santo tem, só que ele só joga 

búzios com sete pedras e não pode raspar ninguém, ele tem todos os conhecimentos de 

um Pai de Santo só que ele não tem o direito de raspar ninguém, se 
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ele não foi raspado então ele também não raspa, esse é o Babá de Omolocô, faz todos os 

atos de quem raspa, dá todas as comidas, todas as bebidas, só não raspa. 
 

O Aderbal fazia isso e eu também faço, mas eu sou raspado, eu posso fazer Babá 

de Omolocô, Jurema de Caboclo, que é mais parte de Umbanda, isso a gente faz mais pro 

pessoal de Umbanda, e qualquer umbandista também pode fazer o Juremá de Caboclo, 

uma pessoa muito antiga em Campo Grande que é Babá de Omolocô, é Mercedes, que é 

uma Babalé, ela está lá no Cerradinho, feita por Aderbal, ela é antiga. Essa mulher veio 

parar aqui em Campo Grande, doida, ela tinha nove filhas e perdeu uma, e só foi achar 

depois de vinte anos, aí que ela foi pro Aderbal e ele fez o Santo nela, aquela é outra que 

começou sem querer também. Ela é a mais antiga porque o resto já morreu tudo, aí tem a 

dona Marina, lá do Cerradinho que é Umbanda também, a Mercedes também toca 

Umbanda, e lá tem o Vanderlei também que não é dos antigos, mas tem conhecimento do 

Santo. 
 

Aqui antigamente era de uma ignorância total, de modo que o Exu tinha que comer 

sapo, tinha que comer cobra, tinha que pegar cobra, tinha que pegar sapo e isso foi logo 

quando eu comecei, que eu entrei na fita, e aquilo assustava, era assustador, o cara, logo 

que eu entrei, aqueles caras que conheci, morreram tudo, um morreu de câncer o outro 

morreu de não sei o quê. Porque o espírito ele vem, principalmente o Exu e ele não tem 

dó de você não, se você estiver incorporado, bem incorporado com Exu, e eu falar para 

ele assim: “Eu te dou uma garrafa de pinga se você der um tombo no seu menino lá na 

esquina pra eu ver”. Ele te dá um tombo lá esquina pra eu ver, se é Exu de verdade, se 

tiver incorporado mesmo. 
 

Quando eu comecei, a gente conversava com Exu incorporado e ele falava que se 

a gente tivesse coragem era pra ir meia noite na encruzilhada e levar uma garrafa de pinga 

e um charuto que ele ia aparecer lá pra gente. Ele falava assim: “Você tem coragem de 

me ver?” E aí você ia lá e colocava a garrafa de pinga, ou ele mandava você estourar ela 

no lugar, e ele aparecia, ele falava pra você: “Eu vou aparecer lá não sei de que jeito, num 

cavalo, num cachorro, mas vou aparecer” e aparecia um cavalo ou cachorro ou um cabrito, 

aparecia berrando na encruzilhada e ficava te olhando, e isso era pra você não assustar, 

porque nenhum de nós têm condições de ver, porque ninguém pode ver um Inquice, você 

só tem contato com os Inquices através dos búzios ou através do sonho porque o Inquice 

não aparece pra você assim de sopro porque senão você morre e você se assusta e é 

perigoso perder a vida. 

 

 

143 



Então naquele tempo, naquela época que eu comecei a gente via as coisas e hoje 

em dia é difícil, se um Exu falasse pra você que ele ia lá, ele ia, então naquele tempo tinha 

uns amigos meus como o finado Bob, já morreu, ele trabalhava com o Exu Sete Ganga e 

tinha o finado Willian que trabalhava com o Exu da Lóca. Esse Exu do finado Bob pegava 

um sapo, um cururu, enfiava os dois dedos na bunda do sapo e virava ele do lado avesso, 

e ele comia aquilo e dava pros outros comerem e os outros comiam também. Ele pegava 

uma garrafa e quebrava no pé, ele quebrava uma garrafa no pé! Pegava o caco, comia e 

os outros comiam também e aquele que não comia ele socava o cacete nele porque era 

sinal de que não estava incorporado, era assim que era. 
 

Porque um Exu, ele não tem dó de você, ele faz! Só que aquilo prejudica a sua 

saúde, porque isso aqui é carne, ele ingere as coisas aqui e isso vai pro sangue, de modo 

que aqueles caras todos morreram, não tem nenhum deles vivo mais, morreram todos 

doentes! E eu quando vi que estava errado, saí fora, no entanto, naquele barracão velho 

que eu tenho ali, tem um quarto que era do meu Exu que o chão era um tapete de vidro e 

eu tirei, eu fui doutrinando, doutrinando, fui aprendendo, conhecendo as coisas e 

eliminando aquelas coisas ruins, porque eu sabia que era coisa ruim. Então aquelas coisas 

ruins, eu fui eliminando, porque se eu tivesse acompanhando aqueles caras eu já tinha 

morrido, porque os Exus quebravam as garrafas e sapateavam por cima, e não acontecia 

nada, mas, quando o Exu queria sacanear com o cara ele sacaneava. Eu mesmo fui 

sacaneado uma vez, ali no terreiro do Caiçara, eu fui num centro lá, eu já tinha sido 

avisado para não ir mais, não era pra eu ir mais lá, e eu fui, e meu Exu cortou o meu pé, 

o pessoal queria me levar pro Pronto Socorro na época, eu não quis ir, o Exu voltou 

estancou o sangue, no outro dia não tinha nem sinal, pode olhar no pé que não tem nem 

sinal de nada, e foi um corte grande. 
 

Aqui tinha um tal de Jiló que trabalhava com o Tranca Rua, aí o Jiló falou para 

Creuzona - uma amiga minha – “Ah! O Carlito não estava incorporado, se ele tivesse 

incorporado não tinha cortado o pé”. Isso foi no sábado, e quando foi na quarta-feira o 

Jiló foi fazer um trabalho, e o Tranca Rua dele quebrou uns vidros no chão e foi rolar 

nesse caco de vidro, ele cortou as costas, fez um talho bem grande, aí a Creuza pegou ele 

e levou pro Pronto Socorro, ele levou dezesseis pontos, e no outro sábado eu voltei lá, 

porque eu tinha que provar, e ele estava lá, estava com a camisa vestida só de um lado, e 

eu falei: “Uai Jiló, o que foi com você?” E ele me disse: “Pô! Cara olha aí o que o Tranca 

Rua me fez!” A Creuza já tinha me contado, então eu falei: “O que foi que o Tranca Rua 

fez?” Ele respondeu: “Olha aqui bicho, cortou, olha o tamanho”. Eu falei: 

 

144 



Pô cara, parece uma facada! ”Ele me disse: “Não, foi caco de vidro”. Aí eu disse: “Ah, 

então você não estava incorporado, se tivesse incorporado não tinha cortado”. “Agora 

você olha no pé e vê se tem algum sinal?” Mostrei pra ele e ainda disse que ele estava 

com um mundo de corte nas costas, ai ele disse: “É Carlito, porque que você está falando 

isso?” E eu disse que era por nada não, mas, a Creuza já tinha me contado da fita, e eu 

pensei, isso é bom pra você aprender a não sair falando da vida dos outros, porque não 

sabe o que se passa. 
 

Hoje você vai num Centro de Umbanda ou de Candomblé, o Exu tá tomando 

cerveja zero, sem álcool, daqui uns dias vai fazer cachaça zero pro Exu tomar também, 

então, hoje em dia está tudo moderno, no meu tempo não, ou você estava ou não estava. 

A finada Cacilda, por exemplo, aquela preta, parecia o diabo mesmo, aquela bicha era 

feia e diz ela que casou mesmo com o diabo. Eu fui ajudar ela a fazer um ato na 

encruzilhada, com o diabo, ela casou-se com o diabo na encruzilhada, e eu fui fazer o ato 

junto com ela e mais um monte de gente, e naquela época, não me lembro, acho que era 

setenta, a Cacilda virou um Deus ali em Corumbá, como daqui ali, tipo umas seis quadras 

da casa dela, aquilo era uma feira, vinha ônibus do mundo inteiro, pra se curar lá, ela 

trabalhava com o Pai João, ele operava ali, nego que chegava de bengala largava a 

bengala, outro que chegava de cadeira de rodas largava a cadeira lá e saía andando, foi 

dois anos ela fazendo milagre, curando gente ali, levou dois anos, e morreu assim de 

repente, ela era do meu tempo lá em Corumbá, lá no Centro da Cacilda, se o cara não 

tivesse incorporado mesmo os guias dela, chegava o cacete de bengala, aquelas bengalas 

de Preto Velho, nego saía de lá com o sapato na mão correndo levando cacete em cima, 

ou estava ou não estava. 
 

O casamento dela com o diabo foi no mato, feito numa encruzilhada na sexta-

feira, foi um ato com matança de bicho e na época eu tinha vinte anos e estava começando 

na fita, eu era guri novo, porque isso me pegou no Exército, eu era militar ainda e eu 

comecei a ir nesse finado Moacir Capenga e um dia eu cheguei lá no Centro dele, fui eu 

e outro soldado, e ela estava lá e minha ex-mulher também estava, só tinha mulher nesse 

Centro e um homem, e dizia que estava incorporado com Exu, aí esse bicho ficou brabo, 

queria subir em cima do altar, quebrar tudo e as mulheres chorando, pedindo pra ele ir 

embora, isso era tarde, já era mais de meia noite, e eu era leigo, lá só tinha três homens, 

eu e esse meu amigo soldado e essa cara espiritado, aí eu falei pra ele: “Oh, senhor! As 

mulheres estão pedindo pro senhor não fazer isso, para o senhor ir embora”. O homem 

dono da casa, o Moacir não estava, tinha viajado. Aí ele falou que 
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não ia embora, que ia quebrar, e eu, gurizão, mandei ele tentar e quando ele foi levantar 

o pé eu peguei e engravatei ele e levei lá pra fora. Eles tinham aberto umas valetas pra 

água passar, e a rua era feita de pedra, então eu joguei ele lá dentro da valeta e falei para 

as mulheres irem embora. Eu soquei o pé no cidadão e ele ficou lá deitado, e a gente foi 

embora, todo mundo. E ele ficou lá, gritando dizendo que ia matar todo mundo. Moço, 

quando a gente chegou numa encruzilhada, não é que o cidadão estava lá gritando: “Eu 

não falei que ia matar vocês”, o cara estava incorporado ainda, aí eu disse pro outro 

soldado que estava comigo, pra pegar ele por trás que eu encarava de frente, e ele ainda 

carregava na cintura uma casca de tábua que parecia uma faca. Eu soquei o pé nele e dei 

um cacete nele, e a gente foi embora e ele ficou se lamentando lá. 
 

Olha, eu já passei por cada fita e hoje eu vejo essas coisas, e é por isso que eu não 

vou na casa dos outros, eu vejo essas fita errada. Aqui, tem um amigo da gente que tem 

uma casa aqui perto, o bicho vivia chamando pra ir na casa e um dia eu fui, quando eu 

cheguei lá, o cara estava incorporado com o Exu Mirim, e um churrasco, uma festa, ele 

falava pros ogãs, uns guris que batem muito bem, bate bem o tambor mesmo, e ele falava 

pros ogãs: “Bate pra mim”, e eles batiam pá, pá, pá e ele falava que estava errado e eu 

pensava: “Puta que pariu! O cara está é enchendo o saco”. Aí o Vicente que era o 

presidente da Federação, estava ele, a mulher e a filha,aí a menina subiu no couro e o Exu 

falava: “Bate pra mim, aí a menina subiu no couro e bateu, e você sabe que mulher não 

pode subir no couro e bater, não existe mulher ogã, nem na casa de Angola e nem no 

Ketu, em Candomblé nenhuma mulher sobe no couro, porque a mulher menstrua, mesmo 

ela sendo sapatão ou sapatinho, não pode subir no couro, mas a menina subiu no couro e 

ela e o Vicente começaram a bater, e nós começamos a cantar né, e o Exu pedindo pra 

gente cantar pra ele, e reclamando que estava todo mundo comendo do churrasco dele, 

bebendo da cerveja dele e que ninguém ia cantar pra ele. Eu pensei: “Nossa mas que Exu 

adiantado”, mas, comecei a cantar, e era assim: “Ganguei gangaiou, gangaio Le Kuê 

pombo gire que gangue gangaio, gangaio Le Kuê pombo gire” e ele gritou: “Para! Para 

que isso é Angola, você quer desmoralizar a minha casa?” Eu respondi: “Vai tomar no 

cu, seu filho da puta, Exu não tem nação, se você não gosta de Angola porque você me 

chamou pra vir na sua casa, eu sou angolano, você vai tomar no seu cu com o seu Ketu 

que eu estou indo embora”, e saí, vim embora e ficou lá o Vicente que era o presidente 

da Federação na época, batendo couro com a filha dele numa casa de Angola. 
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São coisas erradas assim que eu não aceito, mulher não pode bater couro que ela 

menstrua, e o couro é respeitado, tem que ser respeitado mais que qualquer coisa, aí eu 

larguei de ir nessas casas por aí. Eu não vou e você chegar lá é tudo folclore também, 

você vai a Salvador a maior parte é tudo folclore, Bahia e qualquer outro lugar a maior 

parte é tudo folclore, é tudo ensaiado, pra fazer as festas, folclore, véio! Ali é mais 

material do que espiritual, e eu não concordo, eu não engulo esses tipos de coisas, que 

Deus me perdoe se eu tiver errado, hoje é folclore, aquele tempo que você pegava um 

Embu de uma baiana lá e num pagava, quando você chegava ali você caía com caganeira, 

hoje em dia você pode comer o Embu e comer até a baiana que não dá nada pra você não. 
 

Veja! O homem destruiu a natureza, hoje eu levo de quarenta e cinco minutos à 

uma hora pra invocar um espírito aqui, você vai nessas casas de macumba, nesses 

charlatões e ele já está tremendo, pegando espírito, eu não vejo esses espíritos, pra mim 
 

é um sacrilégio invocar esses espíritos, eles não estão mais dando sopa por aí porque não 

tem, o homem destruiu a natureza e com ela os espíritos, os Orixás, isso afasta eles. Pra 

eu fazer um trabalho hoje eu tenho que ir longe daqui, cento e tantos quilômetros para ir 

numa mata e fazer um trabalho sossegado, porque aqui não tem condições, como 
 

é que eu vou fazer um trabalho aqui? Com esse fervor de moto e carro e o cacete a quatro? 

Não é fácil invocar um espírito, porque é que eu trabalho a noite, onze horas da noite eu 

acordo e eu fico aqui esperando, se der certo pra eu fazer o que eu tenho que fazer, ou eu 

vou pra mata daqui uns cento e cinquenta quilômetros, aonde eu achar um mato, pra 

invocar uma entidade, um espírito, agora, você vai à casa de um charlatão e leva cem 

contos pra ele e ele já invoca um Caboclo, um Preto Velho, um Exu, e é onde eu gosto de 

chegar e chegar o cinto. 
 

Hoje, está mais fácil sonhar com os espíritos do que invocar eles. E eu sonho. 

Sonho sim, mas só quando eu quero, porque quando eu quero saber de alguma coisa, eu 

controlo meu sonho, caso contrário, dificilmente eu sonho, e quando eu sonho, eu sonho 

com aquilo que me interessa, por exemplo, eu quero saber de alguma coisa, aí eu sonho, 

porque como é que você entra em contato com os Orixás? É através dos sonhos ou dos 

búzios, muitas vezes a pessoa está negativada e o Santo dela não me responde, então eu 

tenho que entrar em contato com o meu Santo pra ele me passar algo sobre a pessoa, sobre 

o Santo dela, aí é onde entra o sonho, então eu me preparo pra sonhar com aquilo que me 

interessa. E com certeza me revelam aquilo que eu desejo saber, que é aquilo que 

interessa, por exemplo, eu quero saber, quando a pessoa vai aparecer, ou como que 
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ela está, se o Santo dela não me responde, eu faço isso através do sonho, como é que eu 

faço: eu tomo um banho de ervas, coloco uma roupa de roça, que é uma roupa do barracão, 

de algodão, ou uma roupa branca qualquer, aí eu vou deitar sozinho no barracão, longe 

da mulher, das pessoas, aí eu tenho a revelação que me interessa, isso tem muito mistério, 

eu não gravo tudo, mas eu tenho que correr para fazer aquilo que tem que ser feito, como 

por exemplo, o Ossain é o dono das folhas, então não se pode pegar uma folha sem pedir 

permissão para Ossain, e quando eu preciso das folhas e eu tenho que colher as folhas, eu 

preciso da permissão dele, eu tenho que fazer o mesmo ritual, eu tomo um banho de ervas, 

durmo separado da mulher, no outro dia antes do sol sair eu vou colher minhas folhas, aí 

tem que levar um agrado pra ele, que normalmente 
 

é uma cachaça, fumo e alho, então a gente bate um paó, faz a reza, oferece, aí você, faz a 

reza que você quiser, e fala pra ele pra quê que você quer a erva, tem tudo isso, só depois 

de dizer a finalidade é que você pode pegar, tentando não machucar a árvore. 
 

Aqui no barracão eu não tenho todas as ervas de que eu preciso, eu não tenho nem 

a quarta parte de um terço do que eu preciso, eu tenho que correr atrás. Mas é essa a minha 

vida, eu gosto dela, eu sou feliz assim, com a minha religião. 
 

Já passava das 15 horas quando eu definitivamente desliguei o gravador e ainda 

assim, permaneci mais uma hora em seu terreiro até ele me mostrar um monte de fotosque 

faziam referência a boa parte da história que ele havia narrado. Pedi que me deixasse 

digitalizá-las para minha pesquisa e ele me disse que da próxima vez que eu voltasse, se 

seus guias revelassem em seus sonhos que minhas intenções eram boas que então eu 

poderia usá-las. 
 

Me despedi de Pai Megetenã como alguém se despede de um conhecido que sabe 

que dentro em breve irá encontrá-lo novamente, sem saber que no ano seguinte, quando 

eu fosse ao seu reencontro para levar a entrevista transcrita e transcriada para ele ler e 

me dar a autorização de uso para minha pesquisa, ele não estaria mais lá. 
 

Foi um choque quando soube que Pai Megetenã de Ogum fora assassinado. Já 

havia voltado á Campo Grande outras vezes, tinha entrevistado outros Pais de Mães de 

Santo, e às vezes tentei contato com ele para finalizar o processo da entrevista, mas, 

como sempre, a disposição deles para nos atender é sempre muito casual, pois estão 

sempre com um trabalho importante ou um Filho de Santo recolhido que precisa de 

atenção e, muitos acham depois que a entrevista acabou, eles não precisam mais falar 

com a gente. 
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Era uma das minhas últimas visitas ao Mato Grosso do Sul, isso foi em janeiro 

de 2015, não tinha mais conseguido falar com Pai Megetenã, seu celular só caia na caixa 

postal, então resolvi arriscar uma visita sem aviso prévio, mesmo correndo o risco de 

não ser atendido. Localizei o endereço em meu caderno de campo, liguei o GPS e me 

desloquei até a sua casa. Era passado das 16 horas quando estacionei o carro em frente 

a sua casa. O barracão, como ele chamava estava fechado. Bati palmas, chamei pelo seu 

nome. Ninguém respondeu. Quando havia, após minutos de insistência desistido do meu 

intento, sua esposa apareceu no portão. Ela me reconheceu de súbito, chamou pelo meu 

nome e me convidou para entrar. 
 

Uma senhora muito tímida, mas muito prestativa. Lembro-me dela servindo o 

almoço no dia da entrevista, quando conversamos um pouco. Muito amiga e companheira 

de Pai Megetenã, pois andava com ele em todos os trabalhos que ele fazia, ela era como 

uma Mãe pequena da casa. 
 

Entrei em sua casa, que se localiza ao lado do barracão no mesmo terreno. Ela 

me trouxe um copo de refrigerante, mesmo sem eu pedir ou me oferecer, trouxe! 

Simplesmente trouxe. Percebi seu semblante triste e a cabeça baixa, mas até o presente 

momento não sabia do que se tratava. Quando enfim ela se sentou, perguntei pelo Pai, e 

foi quando com lágrima nos olhos ela me disse: “Ah! Rodrigo, ele morreu! Meu amor, 

meu companheiro, meu esposo foi assassinado! Tiraram ele de mim!” 
 

Foi assim que fiquei sabendo que Pai Megetenã não estava mais entre nós. Ela 

me contou como aconteceu. Ficamos ali mais de três horas conversando, e dividindo a 

tristeza da partida repentina deste ser humano magnífico, que narrou sua história com 

uma simplicidade cheia de mistérios, de bruxarias e magias, na qual ele próprio era seu 

maior crente. 
 

Ao fim da nossa conversa perguntei o que eu poderia fazer por ela e pela memória 

de Pai Megetenã e foi quando ela me disse para publicar a história dele, ela fazia questão 

que pelo menos assim ele não fosse esquecido. Embora a partida de Pai Megetenã fosse 

algo demasiado triste, por outro fiquei feliz de ter entrevistado ele, pois, é parte da 

história do Candomblé do Mato Grosso do Sul que não se perdeu com a partida de uma 

personalidade destas. 
 

Fico sempre a imaginar como a vida é frágil e como é importante a coleta das 

narrativas de vida dessas pessoas, sobretudo quando se trata de Candomblé que não 

possui outros registros a não ser as narrativas orais. Por fim, ela me autorizou a 
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publicar a história de Pai Megetenã, que agora se configura como uma história 

póstuma. 
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6. PAI SINAVOKÊ 
 

 

Diário de campo, 18 de dezembro de 2014. Já era a terceira ou quarta vez que 

seguia para a sua casa para dar continuidade a este trabalho. Pai Sina nem me 

acompanhava mais nesse trabalho, pois eu já conhecia o endereço de quase todos os pais 

de santo. 
 

Foi logo após o almoço que recebi a sua ligação, de súbito me dizendo que estava 

pronto para me dar uma entrevista. Ele tinha ficado de me levar em outros terreiros, 

mas, não deu certo, os Pais de Santo que poderiam me receber tiveram compromissos de 

última hora. 
 

Deste modo, me preparei para recebê-lo, uma vez que, me pediu que fosse feito 

no próprio hotel em que eu estava, pois em sua casa não seria possível, estava em reforma 

e terminando de arrumar seu terreiro que seria inaugurado em alguns dias. 
 

Foi por volta das 15 horas que ele se anunciou para a recepcionista do hotel onde 

me hospedava. Já tinha reservado a sala de conferências para que pudéssemos 

terprivacidade para a realização deste trabalho que para a minha pesquisa seria muito 

importante porque, embora Pai Sina não seja tão antigo no Candomblé, ele conheceu a 

maioria dos Pais e Mães de Santo de Campo Grande, e sabia das histórias que corriam 

pela cidade, logo, ele sempre foi a figura principal na constituição ou na formação da 

minha rede de pesquisa. 
 

Posicionamo-nos em torno de uma grande mesa, cheia de cadeiras, coloquei o 

gravador no centro, servi-lhe água e pronto, a história começou assim: 
 

Meu nome é Marcelo Fernandes dos Santos, tenho quarenta anos, sou babalorixá, 

meu digina de Santo é Sinavokê e estou me organizando para inaugurar minha Casa de 

Santo. Sou formado no curso de licenciatura em História pela Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul, tenho três pós-graduações, adoro lecionar e adoro a minha religião. 
 

Eu gosto de ser prático e objetivo, então falar da minha infância é complicado 

porque eu tenho um problema que é não lembrar nada dessa infância. Eu só posso falar 

do que falaram para mim. 
 

Eu nasci em São Paulo, capital, e com um ano de idade minha família foi morar 

no Paraná onde permaneci até meus seis anos de idade, eu comecei a estudar lá, cursei a 

pré-escola e depois retornamos à São Paulo. 
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Depois desse período eu não me lembro de muita coisa, somente do que me 

contaram. Ficou um branco na minha cabeça, porque nessa idade eu comecei a ter uns 

sonhos, eram muitos, e nós morávamos num sobradinho e os meus sonhos sempre tinham 

a ver com o diabo, era sempre com ele que eu sonhava, mas isso eu achava que era coisa 

de criança porque meus pais eram crentes, da Igreja Batista, devia ter alguma relação, um 

medo comum, mas eles não sabiam o que fazer. Me levaram num psicólogo, e logo em 

seguida para o psiquiatra, que começou a receitar remédios, calmantes na verdade, porque 

eles também não sabiam o que fazer comigo e com os meus sonhos. Por causa desses 

remédios, tenho esse branco de memória da minha infância. 
 

Eu só sei que eu adorava tomar aqueles comprimidos. Eu comecei a tomá-los com 

seis, sete anos, quando os sonhos apareceram e fui tomando até os onze anos. No começo 

eu tomava meio comprimido e de repente já estava tomando três, quatro comprimidos por 

dia, e isso acabou com a minha memória, mas só fui saber depois, quando fui pesquisar e 

descobri que calmante vai apagando a memória, então eu tenho lembrança, assim, 

verídica, dos sete anos pra frente, porque antes, ficou um rombo e eu só sei o que me 

contaram. 
 

Hoje eu tomo muito cuidado em relação à bebida alcoólica por que sei que posso 

ficar dependente. Isso é uma consequência desses comprimidos que foram usados por 

causa dos meus sonhos com o diabo, mas eu não sabia explicar se era mesmo o diabo, 

não se parecia com um, no caso. Em nossa casa tinha três quartos, um seguido do outro, 

isso eu lembro, e eu dormia no último quarto, e quando eu tinha esses sonhos, eu saia do 

meu quarto, passava pelo quarto das minhas irmãs e entrava no quarto da minha mãe, 

gritando. Era assim que acontecia. E segundo os médicos, não era epilepsia, não era nada. 
 

Além desse meu problema, nós passamos também por outros perrenguesporque 

meu pai era muito ausente. Ele tinha muitas amantes e o resultado dessas amantes 

apareceu só agora no inventário da morte dele. Ele faleceu há pouco tempo. Então 

apareceram irmãos e irmãs que eu não tinha. Isso também deixava as coisas um pouco 

mais complicadas. 
 

Eu lembro que minhas irmãs apanhavam muito e eu não apanhava, porque era o 

queridinho da mamãe e também porque era o menorzinho dos filhos. Graças a Deus! Isso 

me deixa com uma autoestima muito boa hoje, eu tenho que agradecer a minha mãe 
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por ter sido o protegido dela. Claro que depois vieram outros irmãos e a situação mudou, 

mas eu já era maior também. 
 

Da minha infância infelizmente tem muita lacuna pra eu poder falar. Depois os 

sonhos começaram a se apagar e eu chapava nos remédios, daí com onze anos eu já tinha 

começado a viver minha sexualidade e me esqueci de chapar nos calmantes porque fui 

pensando em outras coisas, como o sexo, por exemplo. Eu só fui transar com quinze anos, 

mas antes só pensava em sexo. Isso é coisa de adolescente, eu vejo isso hoje em sala de 

aula. Eles só pensam em transar e como vai ser para transar. 
 

Com onze anos nos mudamos para Campo Grande. Meu tio tinha uma loja 

ortopédica em Maringá e uma filial aqui em Campo Grande, que ele vendeu para o meu 

pai. Na época meu pai teve uma sorte muito grande porque ele comprou essa loja na 

desvalorização da moeda, então o que ele tinha combinado de pagar para o meu tio acabou 

sendo muito menos do que tinha que pagar, ele vendeu essa loja porque não estava dando 

conta de administrar as duas ao mesmo tempo. Mas com o passar do tempo meu pai 

acabou falindo. 
 

Mas foi com doze anos de idade que comecei a me interessar pela religião. Do 

lado da loja do meu pai tinha um salão de cabeleireiro chamado Salão Azul e do lado dele 

tinha uma casa que vendia produtos religiosos, chamada Casa dos Pretos Velhos, essa 

casa já fechou inclusive, e o mais interessante é que os parentes do dono dessa loja 

também tinham loja de produtos ortopédicos, eram concorrentes do meu pai, não apenas 

na loja, mas também na religião, já que minha família era evangélica. 
 

Eu tinha a maior fascinação de entrar nessa loja, eu lembro que adorava ir lá, 

morria de medo, mas adorava ao mesmo tempo porque tinha um monte de fileiras de Exu 

naquelas prateleiras feitas de madeira antiga, e eu ficava de pau duro só de ver o Lúcifer, 

que era muito gostosão, e olhava aquelas imagens lá e pensava: “Puta que pariu! Deve 

ser bom esse negócio.” Eu era muito curioso e medroso ao mesmo tempo. 
 

Quando eu completei treze anos, não consegui mais ficar na igreja, pouco antes 

de virmos de São Paulo, eu não tinha onze anos ainda, minha mãe forçou a me batizar na 

Igreja Batista, então eu era um membro da igreja, mas quando eu fiz meus treze, quatorze 

anos eu já não estava mais aguentado ficar ali. Eu queria beber, queria fumar, queria 

transar – coisa que não tinha feito ainda – e foi aí que começaram as brigas sérias em 

família porque até então eles estavam me controlando. Comecei a dar muito trabalho, e 

era eu, porque minhas irmãs eram certinhas, a sociedade controla mais a 
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mulher, fica mais fácil então, agora eu, depois dos quatorze anos, nem minha mãe e nem 

meu pai me controlavam mais. 
 

Primeiro eu me afastei da igreja, depois pedi uma carta para me retirar da Igreja 

Batista antes que eles me expulsassem, porque a situação não estava ficando legal. Logo 

depois eu fiquei noivo porque a menina que eu namorava tinha engravidado e depois 

tomou remédio. Em parte a culpa também foi minha porque eu falei pra ela que se 

quisesse uma condição de pobre então nós ficaríamos juntos. Eu tinha quinze anos e ela 

era virgem, chamava Odélia. Sabe aquela história de ficar brincando, esfregando ali, sem 

colocar dentro, aí sai um pouco de porra e a menina está toda molhada? Esse negócio não 

dá muito certo. Ela tinha uns dezessete anos e eu estava descobrindo a minha sexualidade, 

já tinha vontade de transar com homens, mas tinha a sociedade que obrigava a transar 

com mulheres, o que é politicamente correto. 
 

Então teve a Odélia, que sempre gostou de mim e ela não era da igreja. Nós íamos 

sempre juntos nos clubes, nossa relação era legal, era como se ela fosse uma irmã mais 

nova, claramente descabeçada, mas tínhamos uma relação legal, de companheirismo, 

embora ela fosse muito ciumenta, tinha ciúmes da minha mãe, das minhas irmãs, era 

sempre aquele quebra-pau, aquele fuá. Essa relação durou até meus dezessete, dezoito 

anos. 
 

Ela tomou remédio para tirar. Não sei qual foi porque ela foi numa benzedeira. 

Primeiro ela tomou anticoncepcional, naquela época não tinha a gama de remédios que 

tem hoje, depois ela foi à benzedeira e lá tomou esse remédio, depois de ter tomado chá 

de canela, chá de buchinha que dizem que ajuda a derrubar e nada resolveu, mas na 

benzedeira deu certo. Ela contou que até vela tinha no remédio que tomou e daí saiu o 

neném, o fetozinho pequenininho, e depois saiu outro, eram gêmeos! Lembro muito bem 

desse dia. Ficou uma mágoa muito grande, porque ia ser legal, eu hoje com quarenta anos, 

ter um casal de filhos com vinte e cinco anos e logo eu, que adoro criança. Isso faz falta 

hoje, eu gostaria de ser pai, é um pedacinho que eu não tive. 
 

Eu já estava com quatorze ou quinze anos quando comecei a ir à Casa do Preto 

Velho e depois a frequentar a Umbanda, escondido do pai e da mãe. Eu fiquei sabendo 

desse terreiro porque fui perguntando para as pessoas, sobretudo para o pessoal da loja 

de artigos religiosos, a Casa do Preto Velho. Eu lembro que a menina que trabalhava 

nessa loja, que se chamava Célia e namorava um funcionário do meu pai super gostosão, 

me indicou um terreiro que acabei conhecendo. Esse Centro de Umbanda era 

maravilhoso, era muito bom mesmo, mas já fechou infelizmente. Eu não lembro quem 
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era o Pai de Santo na época, eu nunca fui de guardar nomes, referências - eu comecei a 

ter essa prática e essa noção depois de fazer a faculdade -mas eu lembro que o nome era 

Centro de Umbanda Pai Urubatão e ficava perto da Avenida Costa e Silva. 
 

Era um Centro muito bem organizado, a gente chegava, tinha a incorporação, tudo 

bonitinho, tinha até ficha de atendimento. Se um dia eu vir a tocar Umbanda, a referência 

que eu vou ter é esse Centro, porque lá era muito bom mesmo. Na verdade, mesmo 

estando no Candomblé, eu acabo tocando um pouco de Umbanda, é num dia separado, 

porque a minha casa é frequentada por muita gente de Umbanda, então se eu não tocar 

um pouco fica difícil, e na hora que eu inaugurar o meu terreiro eu quero aquela 

organização, porque lá tinha uma organização, não era como a gente vê hoje em dia: 

espírito vem, espírito vai e tá, beleza. 
 

Esse período foi marcado pelo meu noivado com a Adélia, que meus pais não 

sabiam e pelas constantes brigas em casa, porque o pessoal de Umbanda chama muito o 

lado esquerdo, das Pombagiras, dos Exus e usa-se muita bebida e fuma-se muito, então 

por mais que eu não falasse em casa onde eu estava a minha roupa denunciava por causa 

do cheiro de charuto. No Centro eles sempre pediam pra gente ir de branco, outro indício. 

Então em casa era um quebra-pau de manhã, de tarde e de noite. 
 

Eu lembro o dia que minha mãe não tinha mais o que fazer comigo, não tinha mais 

o que tentar, então ela me mandou embora de casa. Eu vi meu pai colocando minhas 

roupas num saco preto, porque a gente não tinha bolsa, nem nada, nem mochila. Enquanto 

ele arrumava minhas coisas, falava que eu ia embora e minha mãe gritava, chorava aos 

berros, porque pra ela eu tinha que ter dado certo, jamais eu tinha que ter saído da igreja, 

jamais eu poderia ter parado de estudar, afinal eu era o queridinho dela, jamais eu poderia 

ter feito isso ou aquilo. 
 

Minha mãe era de fazer escândalo mesmo. Se eu contasse as cenas que ela fazia 

aqui em Campo Grande é de chorar de rir. Eu lembro uma vez, eu estava no quinto ano 
 

– pra se ter uma ideia de como ela era possessiva – eu falei: “Mãe, vou para uma festa 

aqui do colégio!” Beleza, eu fui pra tal festa e quando deram onze horas da noite ela 
 

chegou lá com três camburões da polícia, vestida de penhoar e meu pai de pijama, fazendo 

aquele escândalo no meio de todo mundo e o pior da história é que a escola ficava apenas 

a três quadras da nossa casa. Minha mãe era alterada mesmo, principalmente quando se 

falava dos filhos dela. 
 

Então eu estava indo nesse Centro de Umbanda, participando principalmente da 

gira da esquerda e por causa disso eu fiquei com muita coisa de Exu, muita coisa de 
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Pombagira, e o pessoal falava que eu tinha que positivar, porque estava com muita energia 

negativa. Eu ia até participar da roda, mas o Centro fechou. Nesse Centro eu conheci uma 

menina chamada Joacir que começou a resolver essa história de positivar, ela trabalhava 

com uma Pombagira chamada Mulambinho, de vez em quando essa entidade também se 

chamava Maria Mulambinho. Então ela – que hoje inclusive é pastora – fez trabalhos para 

a direita, para positivar, então ela colocou, vamos assim dizer, na minha direita, um 

Oxóssi e a Jureminha uma cabocla, hoje eu dou até risada, mas na época eu fiquei muito 

temeroso, porque a Umbanda metia muito pau no Candomblé – sempre falou mal e 

sempre vai falar mal do Candomblé. 
 

Nessa época aqui tinha muitos terreiros, quando eu comecei a frequentar mesmo, 

já com os meus dezenove anos, eu tinha uma turma de amigos muito boa e todo mundo 

era umbandista. Eu lembro que nossa turma era formada pelo Maurício, que hoje é Pai de 

Santo, tinha a Tunica Furacão, a Silvete, era uma turma de viado muito integrada e muito 

curiosa a respeito da religião, era uma turma muito legal que ainda hoje tenho saudade 

porque eram amigos, amigos que a gente podia conversar. Ainda nessa turma tinha o 

Laurindo que era namorado dos três, porque todo mundo ficava com ele. Foi uma época 

muito boa, melhor que a minha época de quartel. 
 

Nessa nossa turma tinha também uma travesti que visitava muitos terreiros e com 

ela nós também passamos a visitar vários Centros e eu lembro que numa dessas visitas 

fomos ao Centro de uma mulher que diziam que tocava Omolocô, que é uma mistura de 

Candomblé e Umbanda, primeiro se saúda os Orixás e depois toca pra Umbanda. Então 

como a gente visitava muitos Centros, aprendemos algumas coisas e já sabíamos 

distinguir o que é certo e errado num ritual. E essa mulher misturava tudo, ela batia os 

banhos de folhas no liquidificador e não fazia nenhum fundamento nisso, não rezava nas 

folhas, muito menos quinava, pelo contrário, batia tudo no liquidificador, então não era 

um Omolocô era um Omolozona, ela nem separava as folhas frias das folhas quentes. 

Não tinha noção nenhuma do que estava fazendo, era tudo na base da intuição, e assim 

ela tirava ebó, fazia o famoso sacudimento que é um ebó completo que se faz no 

Candomblé de Angola, só que no Candomblé é bem rezado é bem colocado e pontuado 

com as cantigas para cada Orixá, não é assim na base da intuição. 
 

Então essas visitas nos ensinaram algumas coisas muito importantes, e em meio a 

elas, pois não tínhamos um Centro fixo, fomos parar no terreiro da Mãe Lourdes, a famosa 

Orodelê, que mais tarde acabou sendo minha Mãe de Santo de Candomblé. Hoje ela está 

mais queimada que carvão aqui na cidade. Nessa época ela não tinha barracão, 
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só foi ter depois que eu fiz meus sete anos de Santo. E nós acabamos indo no Candomblé 

dela porque alguém da nossa turma foi jogar búzios lá com ela e falou que era muito legal, 

muito boa e incentivou o restante da turma pra ir também, e depois acabamos nos 

iniciando no Candomblé. Ela acabou dando obiágua em mim, no Maurício e no Toninho. 

O obiágua é um ritual que se faz antes do borí, e hoje em dia ninguém mais faz porque 

não rende dinheiro, esse ritual é pra não deixar a cabeça da pessoa vazia. É um ritual bem 

simples: é servida para o Santo pelo menos uma canjica ou uma pipoca, a pessoa masca 

o obí que vai à quartinha com água e na sua cabeça é colocado um acaçá. Esse ritual é 

importante pra pessoa sentir o peso da mão do Pai de Santo e decidir se vai ou não querer 

ser da religião. Eu tenho essa prática no meu barracão porque eu acredito que dá um pouco 

de estrutura na cabeça da pessoa. 
 

Antes de fazer o Santo com a Orodelê, eu frequentei outros Centros como da Mãe 

Jacir, que ficava no Jardim Universitário, até eu perceber que ela não era Mãe de Santo, 

coisa nenhuma, e depois eu peguei uma Mãe de Santo do Ogum, chamada Vandira eu 

acho, não sei direito porque ela tinha muitos nomes, mas era muito boa feiticeira de 

Umbanda, o Centro dela também ficava no Universitário. 
 

Com Mãe Vandira aprendi a fazer amarração, fazer feitiço que funciona muito 

bem até hoje. No Candomblé eu aprendi a positivar as pessoas, a limpar as pessoas, mas 

feitiço, feitiço mesmo eu aprendi na Umbanda, porque a Umbanda é feiticeira; não que 

no Candomblé eu não faço, é que depois que entrei para o Candomblé nunca mais eu 

peguei num ossinho de defunto, em compensação na Umbanda era o que mais eu pegava. 

Todo dia eu estava ralando uma canela de defunto. No cemitério, ao lado do cruzeiro tem 

um latão onde são depositados os ossos dos indigentes, então a gente pegava esses ossos 

e ralava ali mesmo e desses ossos era feito de tudo: colocava-se dentro de garrafa de pinga 

e enterrava – isso era feito para quem precisava parar de beber – então era feito tanto para 

o bem quanto para o mal, como por exemplo, estourar o crânio com pimenta dentro para 

enlouquecer alguém, embora o mal fosse feito sempre para se defender. Então eu aprendi 

muita coisa de feitiço, feitiçaria, que hoje, eu não posso mais fazer, porque senão eu 

queimo a minha mão de Pai de Santo e eu vou ser cobrado pelo meu próprio Orixá. Hoje 

eu tenho consciência, mas, na época eu não tinha consciência nenhuma, o que o pessoal 

mandava fazer, para mim era festa e até hoje, quando eu vejo aqueles ossinhos, me dá 

água na boca de vontade de ralar e fazer a zorra, como o pessoal do Candomblé chama. 

Eu acho muito fascinante você pegar esse pó de osso e modificar para fazer qualquer 

coisa como misturar o pó com efum que é 
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um giz de Oxalá para fazer o bem, dá mais força ainda. Hoje eu não faço porque tenho 

medo de morrer cego, surdo, porque quando você faz isso tem que saber que é preciso 

dar a sua contrapartida. 
 

É preciso ainda dizer que nesse período, em que eu visitava os terreiros, também 

frequentava o quartel, só fui fazer o Santo mesmo com vinte e dois anos, depois que dei 

baixa do quartel. Mas esse tempo que passei lá foi maravilhoso, foi muito bom. Eu lembro 

que quando fui me alistar eu não queria entrar de jeito nenhum, eu ainda estava noivo e 

frequentando os terreiros de Umbanda. Tanto que eu não queria entrar para o quartel que, 

no meu alistamento eu fui fumando um charuto desses que são utilizados nos terreiros, 

porque que queria que o pessoal pensasse que eu era um merda. Minha mãe também foi 

no batalhão pedir para eu não entrar porque eu era arrimo de família, sustentava minhas 

quatro irmãs, fizemos um drama. Eu estava com a casa quase pronta para meu casamento, 

já tinha alugado e estava arrumando tudo sem minha mãe saber, mas não teve jeito acabei 

entrando para o quartel. 
 

Eu trabalhava, já tinha trabalhado com o meu pai, e depois de muitas brigas saí, 

foi logo que saí de casa, aí fui trabalhar de vendedor de sanduíche, de office boy, de 

faxineiro, eu pegava o que aparecia de serviço e meu pai queria morrer com esses meus 

empregos, porque embora ele não fosse rico, era de classe média, gostava de manter um 

status, eles tinham carro do ano e o filho trabalhando de lavar banheiro para os outros. Eu 

sempre tive um gênio que parece doce, mas é muito forte, mas esses empregos duraram 

até minha entrada no quartel e meu noivado também, acho que foi melhor assim. 
 

No quartel eu levei um choque – eu vejo como um choque cultural – porque não 

sabia o que ia fazer nem o que ia acontecer. No quartel eu era o “sangue bão”, como era 
 

chamado pelos sargentos, por que minhas irmãs eram lindas e eles queriam ficar com 

elas, então toda vez que eu passava eles sempre gritavam, berravam essa expressão 

“sangue bão” na frente de todo mundo. Meu sangue era bom porque minhas irmãs eram 

doces. Aquilo me dava um ódio e eles me infernizavam, se pelo menos fizessem esses 

comentários à parte, tudo bem, mas na frente do batalhão inteiro era pra me irritar mesmo. 

Mas eu não era fácil, como já disse. 
 

Fazia uns três meses que estava lá e ia ter um culto ecumênico – eles chamam aquilo 

de ecumênico, mas é uma marmota – esse culto era para a entrega da boina, da farda e tal, 

então o coronel falou assim: “De um lado vão os crentes”, e a galera toda foi; todos os 

soldados crentes foram para aquele lado, e depois ele falou de novo: “Desse 
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lado vão os católicos”, e os soldados foram, e eu fiquei parado no meio – nunca tive 

vergonha de falar o que eu sou; aonde eu sou e porque eu sou. Hoje em dia eu evito um 

pouco porque senão eu passo fome por falar certas coisas, mas na época eu ‘cagava e 

andava’, hoje eu estou um pouco contido, mais reciclado, ponderado – daí separaram a 

turma e eu ali no meio, então o coronel veio e perguntou: “O que você é soldado?” 

“Macumbeiro senhor!” Respondi eu. Ele ficou sem reação nenhuma, não sabia o que 

falar, ficou um tempo assim aí me disse: “Dá umas voltas aí na quadra e depois você pode 

fazer o que quiser”. Eu fiz o que ele mandou: dei umas voltas na quadra em frente ao 

quartel para não falar que eu descumpri as ordens dadas, depois sentei e fiquei aguardando 

o pessoal que estava na missa e no culto. 
 

Eu era muito famoso no quartel porque aprontava muito, eu era um ser 

endemoninhado– como o pessoal costuma chamar – tudo quanto era bagunça eu estava 

no meio: jogava de cima do telhado para pegar dispensa, botava fogo dentro do 

alojamento, eu não queria entrar pro quartel, me enfiaram lá dentro, então beleza. Meu 

apelido era ‘Seu Boneco’ porque eu era barrigudo, mas, o fato de eu ir para o quartel fez 

um bem muito grande para mim. Pra se ter uma ideia, eu virei laranjeira – que é o nome 

dado pra quem passa a morar no quartel – porque eu não ia pra casa, eu dormia e comia 

no quartel. Todo mundo ia pra casa comer a comida da mamãezinha e eu ficava lá, porque 

também trabalhava na cozinha, eu era do rancho, então comia melhor que os outros. Eu 

só entrei pra turma da cozinha por causa da água gelada. Era o único lugar que tinha água 

gelada, nessa época, o quartel estava com os bebedouros quebrados, então só tinha água 

quente, eu morria de sede, então entrei pra turma da cozinha só pra beber água gelada. 
 

Eu usei muito a religião de pano de fundo dentro do quartel. Uma vez eu queria 

sair, já tinha uns quatro meses de quartel, então eu deixei a cozinha brilhando, fiz bolo 

para o sargento, fiz a ceia da noite, maravilhosa, com suco e tudo mais e depois fui pedir 

ao sargento para sair, o pessoal estava indo num clube chamado Babilônia que ficava bem 

perto do quartel na Avenida Afonso Pena e eu queria ir junto, mas, o sargento não deixou, 

não adiantou eu implorar, falar que até as quatro da manhã eu já estaria de volta para 

organizar o café da manhã. Fiquei com muita raiva, “oh! Sargento desgraçado.” Eu sentei 

num lugar onde ficava a lavagem da cozinha, e ria muito, de raiva claro, acho que ninguém 

entendia porque eu ria tanto e nesse dia eu tomei um litro de cachaça – era muito comum 

a gente beber uns goles no quartel, sempre tinha uma cachaça por lá – era o alimento para 

passar a raiva. No quartel eu comecei a beber, na verdade acabei 
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substituindo os calmantes que tomava pela bebida, foi outra fase da minha vida, aonde 

cheguei a tomar um litro de vodca para poder dormir. Eu nunca dei trabalho para ninguém 

por causa da bebida porque eu bebia, deitava e dormia. 
 

Nesse dia eu bebi um litro de Três Fazendas, era uma pinga que vinha numa 

garrafa comprida, bebi tudo e pensei: “Foda-se, eu vou sair dessa porra.” Chamei um 

amigo, o Paraguaio e fomos, saímos de rasteja do quartel, o nosso batalhão ficava bem 

do lado de uma mata, era o 20° Batalhão e assim fomos até o 9° Batalhão, saímos do 

quartel e fomos ao clube. Como estava muito cheio, tinha fila, deixei ele ali e fui pegar 

uma cerveja em outro lugar, estourou uma briga e acabou sobrando para o Paraguaio, 

acabaram estourando ele, e eu acabei carregando ele nas costas, todo machucando, 

ensanguentado. Desci a Avenida Afonso Pena até as proximidades da antiga rodoviária 

onde encontramos com um carro cheio de gente que nos ajudaram. Acabamos indo para 

a casa dos caras, num lugar muito longe, até o Paraguaio se recuperar. Quando voltamos, 

já no final da noite, o quartel estava sob ameaça de invasão por causa dos ex-soldados 

que queriam ter acesso a armamento e munição, então estava uma bagunça e todo mundo 

acordado. Nós entramos no quartel do mesmo modo que saímos: de rastejo do 9° Batalhão 

até o 20° Batalhão, no meio do mato. Eu fui à frente e o Paraguaio logo em seguida, e 

como eu sou muito grande, e por causa da escuridão, não dava para vê-lo direito, e o 

tenente nos encontrou no meio do caminho, enfiou a arma na nossa cara e perguntou: “O 

que você está fazendo nesse escuro?” Nós estávamos quase chegando ao alojamento, aí 

eu respondi bem depressa: “Eu estava acendendo vela para o meu Santo, hoje é quinta-

feira é dia de acender vela pro Santo.” 
 

Então essa história marca bem o meu inicio da Umbanda dentro do quartel, porque 

quando eu percebi que o pessoal tinha medo, daí eu fiquei mais despachado ainda, 

macumbeiro mesmo, tanto que no acampamento assaltaram os sacos verdes de todo 

mundo menos o meu. Quando a gente saía para acampar era costume levar no saco, 

bolacha e guloseimas, e o pessoal assaltava, só que no meu saco além das bolachas tinha 

vela também, eu levei algumas por que caso precisasse procurar alguma coisa à noite 

então tinha uma luz, só que as velas que eu tinha eram coloridas, verde, vermelha, preta, 

que eu usava na macumba, mas não fiz por mal. Então as minhas bolachas foram as únicas 

que ficaram no saco, porque quando o pessoal abriu e viram as velas lá, deixaram quietos. 
 

Outro fato que aconteceu nesse acampamento em que a Umbanda me salvou foi 

o chá de manta. Então eles pegavam os coturnos e colocavam dentro das mantas do 
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quartel e batiam com aquilo no pessoal, era uma brincadeira, só que aquilo machucava, 

pode até quebrar alguém, mas não deixa marca, isso geralmente era feito no último dia 

de acampamento. Todas as barracas levaram chá de manta menos a barraca que eu estava 

e de novo foi por causa das velas, porque na medida em que a gente ia acendendo as velas 

e usando, a gente colocava elas de pé na porta da barraca no lado de fora, era perigoso 

acender uma vela e deixar ela lá dentro, a vela quente é perigosa, então colocávamos para 

fora, mas não era por maldade, mas isso foi um bom escudo, porque o pessoal achou que 

era macumba. Eu só posso agradecer a religião. 
 

Eu gostava muito do quartel, fiquei lá de 1992 a 1996, e foi quase no fim que eu 

resolvi entrar para o Candomblé, porque eu utilizei a minha indenização para pagar a 

feitura do meu Santo. Eu tinha começado a tomar o obiágua, eu já tinha comprado a minha 

casa, onde eu estou fazendo o meu Centro, que fica lá no Cerro Azul. Eu lembro que o 

Maurício comentou que eu estava com a cabeça muito quente e precisava ir mais ao 

Centro e fazer logo o Santo, mas quando chegou à época de fazer isso eu acabei deixando 

ele fazer primeiro, então ele fez o Santo na minha frente e eu só tomei o obiágua, e 

comecei a frequentar a casa de Ladenã, que é Filho de Aderbal, onde Orodelê nos atendia, 

já que Ladenã era seu Pai de Santo. 
 

Ladenã depois de muito tempo saiu do axé do Aderbal e foi para o axé Viva Deus, 

do seu Minuano, que é um axé que veio de Londrina – Paraná. Esse axé faz parte do Bate 

Folha. Depois de muito tempo eu fiquei sabendo que quase todo mundo em Campo 

Grande tinha tomado obrigação com o Aderbal e ele fez o quê? Foi para o tempo! Largou 

o Candomblé, e foi por isso que o pessoal foi buscar outros axés para continuar tocando 

o seu Candomblé, como Ladenã fez. Nesse axé Viva Deus houve muita gente de Campo 

Grande que foi atrás porque eles ficaram sem referência depois que o Aderbal largou o 

Candomblé. Mas esse axé não vingou aqui porque a maioria do pessoal queria Ketu. 
 

Nessa época eu comecei a conhecer outras pessoas dentro do Candomblé, como o 

Tuchê, que já é falecido, e que me falou do Cocota, que na época era famosíssimo, o 

único Pai de Santo que tocava Candomblé com a botinha da Xuxa – era um viado de 

nação muito louco. Cocota era de Corumbá, igual o Aderbal, e depois ele veio para 

Campo Grande. Um dos ogãs mais queridos dele era o Tuchê, como ele era chamado pela 

cidade inteira, porque eu nunca soube o nome dele, só sei que ele era muito temido pelo 

pessoal porque era muito feiticeiro, fazia muita zorra que acabava matando alguém ou 

estourando a cara de outro. O Tuchê era muito chapado, drogado. 
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Na Umbanda eu não conseguia incorporar na gira, eles cantavam: “Eu abro a nossa 

gira com Deus e Nossa Senhora” e a gente rodava, rodava, mas eu não conseguia, então 

resolvi entrar para o Candomblé, pensei: “Quero cumprir esse negócio de Candomblé.” 

Hoje eu tenho explicações do por que não conseguia incorporar na Umbanda: eu sou filho 

de Omolu que não é um Santo muito cultuado na Umbanda, ele tem um bom tratamento, 

mas não é cultuado, ele não faz parte das sete linhas e isso dificultava o meu 

desenvolvimento, o que me fez ir para o Candomblé. 
 

Eu conheci também nessa época uma Mãe de Santo chamada Júlia, uma das 

primeiras com quem joguei búzios. Ela é muito velha no Santo, é dos primórdios daqui 

de Campo Grande, a última vez que ouvi do barracão dela, ele tinha virado pó, passou 

uma estrada em cima, e isso aconteceu porque ela tentou fazer a história do cãosanguíneo, 

eu falo cão porque é cão mesmo, não é consanguíneo, porque você não pode forçar o 

Filho ou achar que ele vai ser igual a você no Santo, ter o mesmo Santo, só para continuar 

o seu trabalho, é muito complicado, às vezes dá certo, mas na maioria delas, não! Tanto 

que na África isso não funciona, é um dos motivos do misere pelo qual o povo lá tem 

passado. 
 

Quando eu fui raspar o meu Santo, procurei um dos terreiros mais antigos e mais 

tradicionais da época, que era do finado Ladenã, que pra mim estava tudo certo e só depois 

percebi que não estava tudo certo. Na minha feitura tive problemas porque meu Avô de 

Santo estava pegando o seu ogã dentro da casa de Exu e Orodelê não fez nada, eu estava 

recolhido e esse tipo de coisa não podia estar acontecendo. Meu Avô chutou muito a 

minha cara pra eu aprender as rezas. 
 

Meu Avô era o Ladenã! Que apesar de tudo eu gostava do negão, ele era de Oxum 

Karê. Como ele vivia muito preso no barracão, então não podia entrar um homem lá que 

ele já queria transar com a pessoa, era a prática do barracão dele. Ele tinha toda a pose de 

uma pessoa de Oxum. Eles estavam envolvidos com os Pais de Santo mais antigo daqui, 

porque o Cocota era Pai de Santo de Aderbal, que era Pai de Santo de Ladenã, que era 

Pai de Santo da Orodelê, minha Mãe de Santo. 
 

Minha Mãe até os meus sete anos de Santo era a famosa Mãe de Santo traficante 

de Campo Grande. Ela pagou todas as obrigações de Santo dela através do tráfico, é só 

puxar a ficha policial dela e ver que ela foi presa por causa do tráfico e isso não é novidade 

porque ela não esconde de ninguém. Hoje ela tem o maior barracão de Campo Grande 

porque ela pagou vinte mil reais pra pegar uma folha do Gantois e por na casa dela. Veio 

de Salvador a Deusuíta para dizer que o barracão dela é do Gantois. Eu 
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recebi o Sedex com a folha que era para colocar na comunheira no meio do barracão, 

depois ela ficou sabendo que era iaô no Gantois, e minha Mãe tem mais de vinte e um 

anos de Santo feito, agora ela vai ter que esperar sete anos para ver se é merecedora 

daquilo e isso tudo ela ficou sabendo por telefone, eu estava do lado dela, ela já estava 

com o barracão montado e tudo. As mulheres lá não são grosseiras, são finíssimas e 

disseram que ela era iaô omim. Então eu fico muito temeroso quando falam nessa história 

de Gantois, Engelho Velho, Axé Oxumarê, tem axé, sem dúvida nenhuma, mas... 
 

A minha feitura foi um problema só, porque durante a minha raspagem a minha 

Mãe de Santo pegou o meu Avô transando com o ogã dela – porque enquanto ele transava 

com os outros, ela não fazia nada, todo mundo tapava o sol com a peneira e fazia de conta 

de que não estava vendo – aí virou uma confusão, e ela saiu do barracão dele, até porque 

eu sou o rombone dela, assim é chamado o primeiro iniciado da casa que pode fazer outros 

Pais de Santo e o ogã nesse caso era o muquinanguanji que ela fez, ele não pode fazer 

outros Santos. Então ele tinha grande importância para ela e não era para ser pervertido 

pelo Pai de Santo dela, é como diz o ditado: um Pai de Santo faz mil ogãs e o ogã não faz 

um Pai de Santo, mas, o Pai de Santo não vive sem o ogã. 
 

O Candomblé é isso, quando a pessoa não conhece a fundo, ela vê apenas o 

deslumbramento que eles colocam e que é muito grande, dizem que o Santo é isso, que 
 

é aquilo, mas, não falam a parte negativa, ou seja, pelo que a pessoa vai ter que passar e 

as coisas que acontecem e até os erros que se cometem. Para quem vem fazer o Santo 

comigo eu deixo tudo muito claro, que é para a pessoa ter certeza do que ela vai fazer. Eu 

só fui aprender algumas coisas depois que entrei e que aí fui ver que não era bem assim, 

por exemplo: Oxum Karê não tem na nação Angola, a minha mãe era de Opará e não tem 

Opará, não existem qualidades de Santo, só existem dois Santos que têm que é Iansã e 

que o pessoal chama de Oyá e Omolu e Obaluaê, o restante não tem jagum, jagum ossã, 

eu mesmo praticamente só fico com Omolu e eu fui feito na Angola e jagum é uma coisa 

feita no Ketu. Os dois, Ketu e Angola, fazem fundamento para Omolu, dentro da 

cuscuzeira fechada, que simboliza o mundo. Aí eu comecei a prestar a atenção e ver que 

as coisas eram meio misturadas. 
 

Essas diferenças de rituais, de nomes e qualidades de Santo, nessa época me 

levantaram muitos questionamentos, mas eu não podia ficar perguntando muito, era tudo 

muito sutil, a gente não podia falar nada porque se apanhava muito de Pai e Mãe de Santo, 

se ficasse perguntando muito a gente acabava sendo maltratado. Hoje em dia é 
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diferente, o quebra-pau vale prata, mas o silêncio vale ouro é minha concepção, mas 

naquela época não, todos os Pais de Santo gritavam, eles adoravam xingar, chutar o Filho 

de Santo em público. Nas reuniões de Candomblé que tinham, sempre tinha gritaria, 

baixaria, e meu Avô de Santo fazia muito isso e ao mesmo tempo era carismático. 
 

Como minha Mãe de Santo tinha saído do Ladenã, ela procurou outro Pai de Santo 

para tomar obrigação e encontrou o Ifaconelê, que é da nação Ketu, e tem barracão em 

São José do Rio Preto - São Paulo. Então minha Mãe saiu da Angola e foi para o Ketu e 

esse Pai de Santo deu a ela um caminho cheio de dinheiro, de prosperidade, inclusive um 

barracão enorme, eu falo do espaço. 
 

Aqui em Campo Grande vem muito Pai de Santo de fora, o Ifá que quase deu 

obrigação na minha Mãe na época, teve também o Willians de Xangô, que não tem muita 

coisa, mas que é muito bom de papo, ele também é de São Paulo. O pessoal do Rio e de 

São Paulo passavam muito por aqui, tanto a pedido dos Pais de Santo daqui como também 

vinham em busca de dinheiro mesmo, esses três que eu falei foram os mais famosos que 

vieram para cá. 
 

Eles fizeram muito sucesso aqui, principalmente o Willians que fez um monte de 

filhos, mas nenhum dos seus filhos vingou pra fazer terreiro. Aqui era típico do axé 

‘chuveirinho’, que consiste em pegar um cabrito, por exemplo, e usar o sangue dele que 

deveria ser destinado a um único Orixá, e distribuir entre vários Orixás ao mesmo tempo, 

ou seja, aquilo que deveria ser a comida especifica de um Santo passa a ser de todos ao 

mesmo tempo. Então com base nesse tipo de prática é que o Willians fez muitos Filhos 

por aqui. O único Filho dele que conseguiu abrir terreiro foi o Maurício. Fazia um ano 

que eu tinha raspado quando o Willians chegou a Campo Grande e o primeiro barco de 

Filhos que ele soltou tinha o Maurício, o Leandro e o Sílvio. O Sílvio ficou doente logo 

em seguida porque ele era Filho de Oxalá e por capricho fizeram ele de jagum, de Omolu, 

por isso adoeceu. No caso do Maurício, a Mãe de Santo falava que ele era Filho de Xangô 

e acabaram fazendo ele de Oxaguiã. O Willians era um Pai de Santo que gostava muito 

de santo exótico. Uma vez chegou por aqui uma mulher feita de Exu, eu não sei como ele 

fez a mulher de Exu, nem sei como se faz uma mulher de Exu porque é muito difícil fazer 

uma mulher de Exu, isso não existe, é como dizer que se faz um homem de Nanã, porque 

não se assenta Nanã em cabeça de homem, no entanto, essa história da mulher de Exu 

ficou famosa na cidade porque o Willians tinha o maior orgulho em dizer que tinha feito 

uma mulher de Exu. 
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Esses Pais de Santo que passavam por aqui acabavam fazendo muitos Filhos, 

como foi o caso do Ifaconelê, que tinha um dos maiores barracões de São José do Rio 

Preto. Ele tentou tomar axé no Gantois, mas não deu certo e acabou tomando um axé em 

Salvador de uma Mãe de Santo chamada Sebastiana, que era de um axé chamado 

Manézinho da Calçada, e que todo mundo tinha medo e vergonha de falar porque esse 

Manézinho era uma pessoa muito simples lá em Salvador e muito conhecido também, 

sobretudo, porque ele jogava búzios na calçada, daí o seu nome. 
 

Aqui em Campo Grande todo mundo sempre tentou correr para um axé grande, 

famoso, isso ajuda a justificar o nome do terreiro, então Ifaconelê que tem um terreiro 

grande, em vez de falar que tinha um Avô de Santo simples, não! Morria de vergonha de 

falar. Minha Mãe de Santo também tinha vergonha desse axé e foi por isso que ela 

procurou o Gantois, porque não queria fazer parte de um axé chamado Manézinho da 

Calçada. Quando ela inaugurou o terreiro, ela ainda fazia parte desse axé, porque quem 

veio fazer os fundamentos e dar de comer ao Santo dela foi Ifaconelê e ela ficou dando 

obrigação com ele durante cinco anos e esse Pai de Santo deu a ela muito dinheiro, muita 

prosperidade. A vida dela era muito diferente antes de conhecê-lo, eu cansei de ver ela 

ter a sua luz cortada, a água, vi ela vender o almoço para comer a janta e com o Ifaconelê 

ela ficou rica, mudou para melhor, mas todo mundo quer ser chique, ‘chique no último’ 

e ser chique é ser do Gantois, ajuda a manter a pose. 
 

Essa prática se coroava muito aqui em Campo Grande, os angoleiros colocavam 

aquelas roupas que chamavam a atenção: vermelhão, amarelão, o pessoal da Iansã com 

saia vermelha. Então chegou o pessoal de Ketu com suas roupas brancas, amarelinhas, 

tudo clarinho, no Angola era tudo escrachado e no Ketu tudo refinado, porque Ketu 

detesta baixaria, e essa mentalidade foi sendo introduzida aqui, e de repente todo mundo 

ficou muito ponderado, os Pais de Santo pararam de dar show, espetáculo, de gritar com 

os Filhos na frente de todo mundo. O máximo que se fazia era um olhar pro lado e os 

Filhos já sabiam o que estava acontecendo num xirê, numa roda, num orô. 
 

Então ela estava passando por uma situação bem difícil, mas ia ao Candomblé 

toda no rechilier, muito bem montada, bem vestida. Eu a acompanhei durante muito 

tempo, mesmo tendo muitas diferenças entre nós, eu sempre entendi isso, afinal ela é de 

Oxum e quem é desse Orixá gosta de uma pose, de uma boa comida, eu já sou pé rachado, 

adoro comer cachorro quente na esquina, então dava muita contradição entre a gente, mas 

mesmo assim a gente se acompanhou. 
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Quando ela fundou o barracão aqui, ela chamou Campo Grande inteiro pra vir, só 

que na hora que ela assentou o barracão o que aconteceu? Ela começou a ver os problemas 

que tinha com esse Pai de Santo, que deu muito caminho a ela, deu muito dinheiro a ela, 

mas isso não estava bom, então ela foi procurar o axé Gantois. O nome do barracão já 

estava certo e ela foi procurar no dicionário se estava mesmo correto e viu que não batia, 

percebeu que os nomes não eram cabíveis no idioma Yorubá e acabou largando Ifaconelê. 

Foi um dos maiores erros que ela cometeu, porque ela poderia ter oferecido procurar junto 

com ele uma solução e se acertar, porque esse Pai de Santo realmente meteu a mão na 

cabeça dela e mudou. Ela vivia num misere, só tinha uma casa e claro que sempre andava 

chique, com correntes de ouro que eram emprestadas, eu cansei de passar sacolão meu 

para ela não passar fome, então quando ele meteu a mão nela as coisas foram, 

caminharam. Eu lembro que quando ela voltou de São José do Rio Preto eu mesmo estava 

passando fome, e foi aí que eu comecei a trabalhar com joia, que ela trouxe, e era joia 

daqui, joia pra lá, porque aqui não tinha fábrica de joia e nem sei se ainda tem, existe uma 

lei ambiental que proíbe o uso de mercúrio no Estado, então nós trazíamos de São Paulo 

para revender aqui, passar pra Caixa Econômica e foi através disso que ela montou um 

ótimo barracão, muito bonito e depois largou o Ifaconelê. 

 

 

Depois que ela largou o Ifaconelê ela foi tomar obrigação com o Pai Carlos de 

Iansã, também de São José do Rio Preto e ela escolheu esse Pai de Santo porque ele tinha 

coligação com o Gantois. O pessoal aqui dá muito valor a isso. Mas o que acontece 

mesmo é que muita gente diz que tomou obrigação num desses axés grandes e na verdade 

nem tomou, porque no Gantois, por exemplo, eles nem recolhem a pessoa no roncó, a 

maioria, se quiser, fica é no corredor mesmo, ou seja, eles o deixam em terceiro plano e 

o homem nunca foi bem visto no Gantois, porque é um axé matriarcal e eles são muito 

rigorosos nesse ponto. Homem é pra cortar e olhe lá! Pra tocar e pronto! O restante é tudo 

mulher, elas fazem questão disso porque têm aquela mentalidade de que 
 

é a mulher quem gera vida. Eu penso diferente sobre isso: uma coisa é a pessoa no 

mundo espiritual e outra coisa no mundo físico. 
 

Viado e travesti também não entra em casa grande, ou seja, nessas casas de 

renome. Na casa da minha Mãe de Santo Orodelê, eu já vi travesti, mas ela mandava 

colocar calça e não era nada doce para falar isso. Essa questão do travesti colocar ou não 

saia é muito grande, inclusive no Rio e São Paulo. Eu concordo porque ele tem um pau 

no vão das pernas, então colocar uma pantalona é uma boa opção, porque já está 
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com cara, peito e quadril de mulher, então a pantalona é feminina, e não afronta a própria 

sexualidade. Não dá pra justificar as nossas escolhas em cima do Orixá, eu posso justificar 

a minha personalidade, mas a minha sexualidade não posso, algumas coisas a gente herda 

do Orixá outras não tem nada a ver, a sexualidade é uma delas. 
 

Foi nesse contexto que eu tomei obrigação, nesse contexto de Pai de Santo 

mudando de axé, procurando um lugar que melhor lhe agradasse, mas me prejudicou 

bastante porque eu tomei obrigação super atrasado e foi bem na época que ela estava 

mudando do Ladenã para o Ifaconelê, estava mudando o barracão de lugar. 
 

Nessa época eu estava juntando dinheiro para ela fazer a minha obrigação de sete 

anos de Santo feito, já tinha pago treze mil e oitocentos reais, isso foi há uns nove anos 

atrás, ela estava tão alheia a isso que chegou a perguntar para mim se eu mesmo ia comprar 

por minha conta os bichos, daí mostrei pra ela os depósitos que já havia feito e falei: 

“Acho que isso é o suficiente pra fazer a minha obrigação!” Ela ficou meio sem graça 

porque achou que eu tivesse pago só uns dois mil reais e conforme eu fui pagando ela foi 

gastando e nem percebeu, acabou que ela me disse que iria fazer a minha obrigação junto 

com outra pessoa, porque ela estava sem dinheiro. Beleza! Eu já estava com sete anos de 

Santo, tinha que dar obrigação, e passaram-se oito anos, nove anos, aí foi pra dez anos, 

onze anos, doze anos e ela não fez a minha obrigação. 
 

Num dia ela me deu um bori, isso foi logo depois da festa de olubajé, onde meu 

Santo comeu, e ela sempre enrolava pra fazer a minha obrigação de sete anos que já estava 

com doze, estava ficando tarde porque logo eu ia ter que fazer a obrigação de quatorze 

anos de Santo, e minha obrigação de sete já estava toda paga. Quando foi pra completar 

os treze anos, ela resolveu dar a minha obrigação e compactuou comigo o seguinte: “Você 

vai arrumar a sua casa e enquanto isso o seu Santo fica aqui até você ter dinheiro para 

levar ele pra lá.” Eu tinha ganhado uma casa no Bairro Cerro Azul, mas logo eu vendi 

para fazer a minha feitura e fiz um contrato de gaveta no qual a pessoa que comprou se 

comprometia a pagar as prestações, ela não pagou e tive que reaver a casa de volta, estava 

morando lá e quando ela foi dar a minha obrigação de sete anos também perguntou pra 

mim: “Você quer tomar a sua obrigação de sete anos apenas ou você quer ser um 

Babalorixá?” Eu respondi pra ela que não queria o meu Santo na casa dela porque o 

marido dela fazia coisas com os Santos de lá que eu não acho apropriado fazer, ela mesma 

não faz, mas induz ele, então falei pra ela que não importava se eu ia ser Babalorixá ou 

não, se eu ia sair com cuia ou sem cuia, mas não queria deixar meu Santo lá. Ela virou 

pra mim e falou bem séria: “Então tá, se você quer o seu Santo com 
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você então você vai ser Babalorixá.” Eu lembro ainda dela perguntar se era isso mesmo 

que eu queria, se eu daria conta porque eu era professor e seria difícil conciliar as duas 

coisas. Hoje em dia eu sinto o peso disso e de fato tem muita coisa que ela falou que é 

bem cabível porque têm vezes que tive que sair da aula e ainda ter que participar de um 

orô ou fazer um ebó e tenho quarenta anos, é pesado. Ás vezes é uma hora da manhã e 

estou corrigindo provas, preparando aulas e é muito cansativo, então acho que Pai de 

Santo tem que ficar somente nessa função, embora também tenha o outro lado, onde há 

muito Pai de Santo que espera um jogo de búzios pra poder almoçar, vejo isso e dói dentro 

da alma e me preocupa. Um Pai de Santo deve cobrar? Sim, claro que deve cobrar, porque 

senão vai acabar fazendo as coisas de graça e viver esperando que algo aconteça, eu não 

quero viver assim, viver esperando única e exclusivamente que algo aconteça, é terrível. 
 

Eu não quero viver dependendo do Santo porque às vezes o Santo está querendo 

outra coisa pra você, está numa outra época, num outro tempo. Quando eu me aposentar 

terei condições de dedicar somente ao Santo, pois terei uma renda todo mês, pelo menos 

o arroz e o feijão não vão faltar, mas, enquanto isso será necessário conciliar as duas 

coisas, até porque eu adoro dar aula, isso me renova. 
 

Sempre trabalhei, paguei as minhas obrigações ao santo sempre trabalhando, às 

vezes precisei vender a casa e todas as minhas coisas para fazer alguma obrigação, mas, 

fiz todas as obrigações que tinha que fazer: de um ano, de três anos, de cinco e de sete 

anos, tomei borí todos os anos e o meu Santo comeu em todo olubajé que teve, porque eu 

sou Filho de Omolu e olubajé é a festa dele, então ele tem que comer. A minha obrigação 

de sete anos que aconteceu com trezes anos também estava paga e a cidade inteira sabia 

por que eu sou muito bocudo. 
 

Fazia dois anos que eu tinha tomado a obrigação de sete anos, eu estava em Rio 

Brilhante, uma cidade próxima de Campo Grande, na aula da pós-graduação e a minha 

mãe de Santo ligou dizendo que Omolu tinha um recado pra mim. Pensei: “Santo não 

manda recado.” Mas respondi à ela que já estava voltando, eu estava com meu namorado 

e ele me levou – era o meu segundo namorado, o primeiro eu fiquei com ele treze anos e 

com esse estou há seis – então eu fui seco à casa dela, conheço ela muito bem, cheguei, 

atravessei o salão e sentei no chão e aí ela começou com umas histórias que eu só fui 

entender depois. Nós brigávamos muito porque eu sempre falei pra ela sobre as coisas 

que eu concordava e das que eu não concordava e isso era o suficiente pra gente quebrar 

o pau e eu no fim da briga sempre dizia: “Mas eu vou fazer porque a 
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senhora está mandando, pra depois não falar que a minha vida está fudida porque eu não 

obedeci a sua ordem.” Mas o recado que tinha pra me dar era pra tirar o meu Santo de lá, 

só que fazia dois anos que ela tinha me dado obrigação e o dinheiro não apareceu, a 

obrigação dela não surtiu efeito financeiro na minha vida e quando ela percebeu que eu 

não estava sendo rentável, aproveitou pra pedir que eu retirasse o meu Santo de lá. Mas 

essa conversa não foi assim, agradável, ela me mandou enfiar o meu Santo no cu, eu peitei 

ela, mas não olhei no olho, porque a gente não olha no olho do Pai ou Mãe de Santo, fica 

sempre de cabeça baixa, e eu me fixei nela e antes que ela falasse cu eu disse: “Enfiar 

aonde?” Ela balbuciou bem baixinho e completou dizendo: “No barraco de lona, onde 

você quiser.” Eu perguntei para ela: “É Babá! A senhora não quer ele aqui?” E ela disse: 

“Não quero, está atrapalhando e eu não quero mais.” Claro que essa conversa foi aos 

berros, e eu ainda disse que se ela estivesse me mandando embora da casa dela eu sairia 

e não voltaria mais, porque apesar de nossas brigas, ela nunca me mandou embora de 

casa, já tinha me chutado, me maltratado, praguejado, mas não tinha me mandado embora 

de casa. 
 

Com essa atitude ela piorou o meu Santo, porque foi uma coisa que ela deu vida, 

que estava lá quieto, para o qual ela recorria sempre que precisava, principalmente para 

saúde, ele estava lá muito tempo antes dela assentar as suas Iabás e os seus Omolus. O 

meu Santo segurou a vida dela por muito tempo porque ela teve sérios problemas de 

saúde, mas beleza! 
 

Depois dessa discussão toda, ela pediu que eu levasse canjica cozida pra jogar em 

cima do Santo, folha de aroeirinha e folha de colônia, também pra jogar no Santo. Isso é 

necessário quando se vai transportar o Santo de um lugar à outro, então ele é coberto com 

um pano e pode ser transportado pois está protegido das energias dos lugares por onde 

passará, principalmente das encruzilhadas, assim ele não carrega nenhuma outra energia 

externa, e também esses ingredientes ajudam a acalmá-lo, as folhas neutralizam a 

positividade e a negatividade dele. Faz-se isso para qualquer Orixá, menos Exu. Feito isso 

ela me disse que quando eu tivesse dinheiro poderia voltar para a casa dela que ela iria 

assentar o Santo na minha casa. E depois disso, eu passei praticamente o mês de dezembro 

inteiro indo lá porque ela nunca podia arrumar o Santo para eu levar, adentrei janeiro indo 

lá com uma panela de canjica cozida e com as folhas, todo domingo, batia na porta do 

barracão e ela nunca podia. Um dia estava dormindo, no outro, cansada e sempre me 

pedindo para voltar no domingo seguinte até 
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que um dia, já no fim do mês de janeiro, a ekédi dela estava no terreiro e ai foi feito o 

ritual e eu consegui tirar o meu Santo de lá. 
 

Então a partir do momento que ela maltratou meu Santo, a natureza que ela criou, 

ela ganhou a recompensa nos rins, no fígado, no coração, pois essa atitude afetou todos 

os seus órgãos internos. Beleza! Enquanto isso acontecia, festas e mais festas no barracão 

dela, e no decorrer de seis meses tiveram várias festas lá e ela não quis a minha presença. 

Quando chegou o mês de agosto meu Avô de Santo faleceu e eu fui ao enterro dele, afinal 

fui raspado em sua casa, e tinha muita gente, Ladenã era muito conhecido.  
 

Na verdade, como eu estava sem casa, tinha oficialmente saído da Orodelê, eu 

procurava um novo Pai de Santo e queria dar obrigação com o um Pai de Santo que as 

pessoas me deram boas indicações dele, pois já havia feito trabalhos aqui em Campo 

Grande e foi muito bom. Eu não queria mais um Pai ou uma Mãe de Santo que desse 

problema ou que eu tivesse os mesmos problemas que tive com a Orodelê, não queria 

qualquer um para mexer com a minha cabeça, e por esse motivo procurei a uma Mãe de 

Santo daqui para conversarmos e ela me disse: “Olha, você não tem condições nem de 

pagar um jogo de búzios, como é que você vai pagar um Pai de Santo de São Paulo? O 

custo é caro, eu pago vinte, trinta mil quando ele vem aqui, por que tem a estadia, a 

passagem, a mão dele, vai somando tudo isso e fica caro. Eu tenho estrutura pra isso e eu 

sou do axé dele, porque você não vai à minha casa e joga e a gente vê o que acontece?” 
 

Eu fiquei pensando e resolvi ligar para ela e marquei um jogo de búzios que 

aconteceu numa segunda-feira, dia de Omolu. Eu não sabia que ela estava organizando 

um olubajé na sua casa então quando eu cheguei lá estava todo mundo naquela função, 

tinha um pessoal organizando as coisas de Babá e nós fomos para o jogo, logo em seguida 

o Filho dela, que é Pai pequeno na casa também chegou e acompanhou o jogo, eles sempre 

jogam juntos, e aí me disseram: “Oh! Seu Santo sempre comeu, e ele quer comer de novo, 

pega ele e trás pra cá.” 
 

Eu tinha passado seis meses desempregado e a única coisa que eu tinha era a bolsa 

da pós-graduação que era meio salário mínimo, cerca de trezentos e cinquenta reais e com 

esse dinheiro eu tinha que comer e pagar água e luz, então nem sei como, mas tomei 

obrigação com essa mãe de santo. Mas o resultado dessa obrigação não foi bom 

financeiramente no começo, mas a minha cabeça nunca ficou tão boa, porque na antiga 

Mãe de Santo tinha: briga; fofoca; intriga e ali nela eu fui muito bem tratado, 
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principalmente pelos Filhos da casa e aí as coisas começaram a mudar. A diferença não 
 

é grande financeiramente falando, mas hoje eu estou lecionando, consegui construir o 

meu barracão, é pequeno e simples, mas é meu, estou pagando minhas obrigações no 

tempo certo, então tudo está caminhando, está indo. 
 

Nessa época, Campo Grande tinha bastante Candomblé e os Pais de Santo mais 

conhecidos aqui eram: a Júlia, que tinha um terreiro muito bom, ela tomou obrigação com 

o Baianinho, ele não era daqui, apesar do nome ele ficava mais em São Paulo; quem tinha 

barracão aqui era a Yá Nice, também tinha a Nice que ficou um bom tempo aqui, mas ela 

era de Araçatuba interior de São Paulo; tem o Edson de Oxóssi que sempre tocou batuque, 

tocou vário outros Candomblés e que agora está em ascensão em Campo Grande, eu 

considero ele da religião, não é dos mais antigos. 
 

O mais antigo aqui, antes do Aderbal era: o Tito, falecido; o Edil que era filho do 

Tito, um grande feiticeiro que veio de Corumbá; esse pessoal do Tito era um povo que 

não gostava muito de aparecer, eles ficavam ali no mundo deles no círculo deles, porque 

essa questão de dar ascensão social ao terreiro, se mostrar, isso, eles garantiam no feitiço 

mesmo, e a coisa era prática, se a pessoa queria dinheiro, estava na mão e pronto, se era 

amor, a mesma coisa, bem objetivo, era pronto e acabou não tinha enrolação; tinha o 

Tuchê, que não era Pai de Santo, ele era pejigã, mas mesmo assim tinha o Centro dele, 

jogava búzios e fazia muito trabalho porque o pessoal de Angola não tem dimensão 

política como o pessoal de Ketu tem; essa dimensão política foi se ampliando 

principalmente depois que o Ketu começou a monopolizar a cidade. Campo Grande era 

muito angoleira. 
 

Na época que eu comecei a frequentar o Candomblé, no final de 1980 e inicio de 

1990, foi quando eu estava interessado em conhecer mesmo a religião, essas questões que 

eu falei estavam bem definidas por aqui. Essa ascensão, essa prática de se mostrar, ter 

uma pose maior, ser conhecido socialmente, isso começou nessa época e veio até 2000, 

quando a prática explodiu aqui em Campo Grande, porque o pessoal como o Willians, o 

Ifaconelê começaram a vir pra cá, pra mostrar odu, que era uma coisa que o pessoal não 

conhecia e um ritual que não faziam e ninguém tirava o odu antes de jogar búzios, e 

depois disso tudo mudou, porque também começaram a tocar Ketu, a fazer adaptações 

como o culto às Iamí, que é um Orixá que não era cultuado por aqui, é um culto exclusivo 

de mulheres, mas que na Angola não existe. Esse período também foi 
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marcado pela saída de muitos Pais de Santo da Angola para o Ketu e a procura pelo Ketu 

esteve ligada à ideia de prosperidade, de um conhecimento maior. 
 

Na realidade quem trouxe o Candomblé pra cá foi Aderbal, porque ele tocava 

Angola misturado com Ketu e foi ele quem começou a dar qualidade de Santo pra todo 

mundo aqui e a ensinar tocar esse tipo de Candomblé misturado. Eu fui à casa de Abaderiá 

esses dias atrás e vi isso, esse Candomblé ensinado por Aderbal que mistura músicas de 

Angola em sua maioria com músicas do Ketu, isso era muito comum aqui. 
 

Muitos Pais de Santo que fizeram isso foram porque aprenderam com Aderbal, só 

que ele começou a dar qualidade de Santo para o pessoal e essa história despertou o 

interesse do pessoal em verificar se isso estava ou não certo, então eles começaram a 

procurar os angoleiros mais tradicionais, aqueles terreiros que tinham raízes, seja no Rio 

ou em São Paulo e descobriram que a história não era bem assim: “Você é de Opará.” 

“Você é de Karê.” Karê é Oxum com Oxóssi, Opará é Iansã com Oxum, e esses 

tradicionais perguntavam: “Essa cruza aí é do quê?” “Seu Pai de Santo é de Angola ou de 

Ketu?” Então o pessoal descobriu que na Angola essas qualidades de Santo não existem, 

nem os rituais eram como eles faziam, não eram as mesmas cantigas, pois elas estavam 

todas misturadas e quem fez essa mistura? Aderbal. Começou então os choques dentro de 

Campo Grande porque o pessoal foi descobrindo que o Angola de que foram feitos não 

era o Angola de Joãozinho da Golméia, como tinha dito Aderbal. 
 

Essa busca por outros Pais de Santo, por outros axés ocorreu porque Aderbal havia 

largado o Candomblé, mas o axé dele continua em Rondonópolis, aqui em Campo Grande 

tem muita gente que ainda toca esse Candomblé misturado e dá certo, o pessoal 
 

é feliz, porque na realidade todos os Candomblés se misturaram. Eu já vi Pai de Santo 

antigo tocar essa mistura, como o próprio Noca, por exemplo, que era do Rio e que ficou 

aqui um tempão, o Tuchê, que sabia tocar Gege, Ketu, sabia cortar pra Ogum, sabia muita 

coisa, o Baoxé que toma obrigação com a Mãe Diva, mas que não toca tanto o axé da 

Diva, pelo contrário, ainda é o axé do Aderbal; o pessoal que desceu de Mato Grosso: 

Rondonópolis, Pedra Preta; esse pessoal todo foi procurar a Diva, deu obrigação com ela, 

mas, continua tocando igual Aderbal tocava. 
 

Eu fui a um Candomblé esses dias, na casa da Lu, esposa do Vandikson e o 

Candomblé lá é tocado igualzinho Ladenã tocava e ele aprendeu com Aderbal. Ladenã 

tomou obrigação no axé Viva Deus, tomou! Mas ele não tinha dinheiro para ficar em 

Londrina e aprofundar nesse axé, então o Candomblé que ele aprendeu com Aderbal ele 

continuou, que é esse Candomblé misturado e isso não é novidade. 
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Os mais antigos daqui contam – eu estou falando somente o que me passaram 

porque o pessoal do Gantois pode cortar a minha cabeça – que a Mãe Menininha ficou 

muito velha e não tinha quem dar obrigação nela – quem me contou isso foi Noca – e lá 

havia o Rufino do Peru que era um Pai de Santo Angoleiro e tinha um barracão num 

bairro de Salvador chamado Peru, daí o nome e era ele quem dava obrigação nela e ela 

dava obrigação nele. Isso acontecia porque os dois não tinham ninguém que pudesse 

fazer, por causa da sua idade no Santo. Por exemplo, eu tenho dezoito anos de Santo, 

então a pessoa que vier dar obrigação em mim tem que ser mais velha no Santo, tem que 

ter pelo menos dezenove anos de Santo e cada vez que eu ficar mais velho a história vai 

se complicando e Mãe Menininha chegou num ponto que não tinha uma pessoa mais 

velha que ela que pudesse dar obrigação nela, então ela era de Ketu e Rufino de Angola. 

Acho que é possível a gente entender porque o Candomblé é misturado. 
 

Muitos Pais de Santo daqui de Campo Grande na verdade não fizeram o Santo - 

como é o caso do Edson - só que participavam de tudo e sabiam tudo sobre o Candomblé 

e faziam tudo. Eles tocavam batuque, isso e aquilo, mas não entravam na religião 

propriamente dita porque percebiam que não dava para ter uma vida boêmia, às vezes 

ligada ao tráfico e ser parte do Santo ao mesmo tempo. Então era muito comum aqui em 

Campo Grande fazer o Borí Calçado, como o Baoxé fez e que é um ritual realizado para 

encantar o Santo e não fazer o Santo. O Santo é encantado naquele otá que a pessoa leva 

com ele como sendo o seu Santo. Aderbal fez isso aqui com todo mundo, mas ainda não 

se tinha o título que é dado hoje, para quem fez isso, de Babá de Omolocô, isso foi dado 

depois, nessa época de 1980 e 1990 todo mundo era de Candomblé. Depois que Aderbal 

foi para o tempo, que o pessoal começou a perceber, que só isso não era Candomblé, então 

foram buscar fora de Campo Grande e viram que os Candomblés eram diferentes, que 

eram necessárias mais coisas, era preciso raspar, catular, adoxar para ser um Filho de 

Santo, e aqueles que ainda estavam no Aderbal saíram. 
 

Mas antes do Aderbal tinham outras práticas por aqui, quem me contou isso foi o 

Tuchê. Na década de 1960 e 1970 teve uma Mãe de Santo que cortava um monte de 

bichos na cabeça de todo mundo por aqui – não sei o nome dela – ela incorporava uma 

Pombagira, acho que era a Mulambo, era muito boa a mulher e ficou muito famosa e essa 

fama subiu à cabeça, então ela começou a cortar galinha preta e vermelha na cabeça do 

povo aqui, mas sem significado algum, tudo na intuição. Deu merda! Logo depois ela 

morreu. Enquanto ela tocava Umbanda estava tudo bem, mas aí ela se meteu 
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a fazer o tal do famoso Candomblé, e as coisas desandaram. Então tinha essa prática de 

fazer Santo dessa maneira por aqui, antes do Aderbal chegar. 
 

Essa Mãe de Santo fez tanto sucesso por aqui que um de seus clientes, depois de 

morto, doou um terreno pro pessoal da religião fazer seus rituais de mata. Esse terreno já 

era utilizado quando ele estava vivo, e depois, foi transformado no Vale dos Orixás, era 

um bom terreno porque tinha mata, rio, trilho de trem e até um cemitério e não fica longe 

da cidade, é na saída para Três Lagoas, passando o Thermas de Campo Grande. O 

problema é que o pessoal que usava o local, acabava jogando no rio os dejetos dos bichos 

que usavam ali, e os restos de garrafa, sempre ficava uma coisa ou outra e apareceu um 

vereador e um deputado, representantes dos evangélicos e criaram uma denúncia de que 

o rio estava sendo poluído e o local foi fechado. 
 

Atualmente os Pais e Mães de Santo mais conhecidos são: Orodelê, Júlia, Lonã, 

Baoxé, Vandikson, Megetenã, Dercy, Yá Nice, Abaderiá, Robson, Omí Sylesy que é Pai 

de Robson, o Maurício e outros que tocam Omolocô como a Dona Mercedes, por 

exemplo. E todos eles passaram por Aderbal, na época ele era o lançamento por aqui e 

Candomblé é uma comunidade então as noticias se espalham. 
 

Muitos desses Pais de Santo eram de Umbanda, e o Aderbal misturou o Omolocô 

para não ter que raspar esses Filhos de Umbanda. Dona Mercedes, por exemplo, e outros 

duzentos Pais de Santo que não são raspados e nem tocam Candomblé, tocam Omolocô. 

Na Dona Mercedes é tocado um ponto para Omolu que é mais ou menos “assim: “Omolu 

é meu Orixá, seu tesouro é moorô, omoirê, omoirá”, pronto! Saudou o Orixá e ninguém 

incorporou, acabou! Todo mundo bate a cabeça no chão e a gira vira Umbanda: “Eu abro 

a nossa gira com Deus e Nossa Senhora, eu abro a nossa gira sambolê pemba de Angola.” 

Esse é o Omolocô que eu conheci e achei que não é tanta bagunça, porque já vi nesse 

meio Exu, Oxóssi, Ogum tudo junto na mesma gira e quando isso acontece a gente fica 

quieto, sai à francesa da casa, porque daí não se trata mais de Omolocô, é Omolozona. 
 

Até saudar o Santo, beleza! O que não pode acontecer é dentro de gira de Caboclo 

ter Exu e outros encantados e misturar Santo com Egum e vice-versa. Exu é Exu, 

Pombagira é Pombagira e Caboclo é Caboclo, Preto Velho é Preto Velho e se o Pai de 

Santo vai trabalhar com essa turma tem que separar uma gira para eles e outra para o 

Santo, aí tudo bem. Separou a gira é porque está tudo certo, agora o pessoal do Omolozona 

que não é Omolocô, mistura tudo, colocam Santo com Exu, com boiadeiro, com marujo 

e vira aquela bagunça. 
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O Candomblé predominante hoje em Campo Grande é Ketu, mas na década de 

1980, 1990 era Angola misturado e foi com a queda de Aderbal que o pessoal começou a 

procurar terreiros tradicionais de Angola, sempre tiveram esse desejo pela nação Angola, 

mas acabaram parando nos modismos da época e foram para o Ketu, sem muitas opções. 

O que mais gosto do Candomblé de Campo Grande é que ele é misturadinho. Por mais 

que o Pai de Santo faça todo o ritual, o xirê inteiro no Ketu, de uma hora para outra, de 

repente no meio do ritual eles tocam o caboclo, puxam as músicas de Angola e fica bem 

claro que eles passaram pela Angola antes de pararem no Ketu. Eu penso que isso ajuda 

a tornar o Candomblé de Campo Grande mais rico, culturalmente falando, mais cheio de 

fundamentos. 
 

Hoje o que predomina aqui é Ketu, mas tem Gege, Angola e Ifá. O Gege é muito 

tímido, não teve uma ascensão. O terreiro daqui fica próximo da Yá Nice, só tem um 

terreiro também. Eles têm um ritual muito oposto da Angola, por exemplo, na feitura do 

Santo, a pessoa tem que descer num poço - eles não gostam que a gente fique falando 

disso – além desse aspecto tem também as rezas e a língua falada. O Ketu predomina 

porque a primeira coisa que une uma etnia é a língua e no caso do Brasil o Yorubá é a 

língua africana mais conhecida, então fica Ketu porque todo mundo fala Yorubá, até o 

pessoal de Angola. 
 

O pessoal que vem do Rio e de São Paulo não dá conta da gente aqui, por causa 

dessa mistura, um exemplo disso que eu lembro foi um Pai de Santo que veio de São 

Paulo e a gente passava por ele e cumprimentava: “Cumucuiú” ele não sabia responder, 

ficou mais perdido que cego em tiroteio, agora se a gente falasse: “Motumbá”, já 

respondia imediatamente: “Motumbá xé motumbá” que é Yorubá, portanto nação Ketu, 

então todo mundo sabe; agora se for Quimbundo, que é nação Angola, aí ninguém sabe. 

A nação Gege aqui também adaptou o seu idioma ao Yorubá, facilita a comunicação. 
 

As diferenças que existem entre uma nação e outra estão nos fundamentos do 

Santo a ser feito, como por exemplo, Omolu, Oxumaré, Euá que são Orixás da nação 

Gege e quando forem feitos no Ketu ou na Angola, estas nações devem respeitar a sua 

origem e seguir o seu fundamento e não fazer da maneira que os Orixás de origem do 

Ketu ou da Angola são feitos. 
 

O Candomblé de Campo Grande é mutante, o Ketu já diminuiu a incorporação, 

por exemplo, o pessoal do Ifá aqui diminuiu ainda mais. Cada terreiro aqui tem o seu 

tempero, o seu modo particular de fazer o ritual, ele dá uma margem para isso, então 
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aqui Ketu trás coisas da Angola e vice-versa, então eu penso que a gente aqui é mais 

mescladinho. 
 

Já estava quase anoitecendo quando ele terminou de narrar a sua história de 

vida. Ele disse: “Chega, é só isso que eu tenho pra falar! Tá bom?” Eu disse que estava 

ótimo. Então ele saiu, rapidamente, pois tinha um monte de ligações em seu telefone, e 

depois me disse que eram seus Filhos que estavam lhe esperando e que ele tinha muito 

trabalho a fazer no terreiro. 
 

Ele ainda me perguntou se eu tinha conseguido agendar mais alguém e eu lhe 

disse que tinha marcada para o dia seguinte uma entrevista com o Pai Rossilonã. 
 

Depois, nos despedimos, desejei-lhe um Feliz Ano Novo, e que no ano seguinte, 

estaria de volta para ele ler a sua entrevista. No fim ele montou em sua moto e sumiu 

pela grande avenida que passava em frente ao hotel. 
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7. PAI ROSSILONÃ 
 

 

Diário de campo, 19 de dezembro de 2014. São 8 horas e eu estou inda à casa 

de uma Mãe de Santo, fui convidado a tomar café da manhã com ela para podermos 

conversar um pouco mais antes de Pai Rossilonã chegar. 
 

Entre uma xícara de café e outra, um pedaço de bolo de fubá e outroo, ela foi me 

contando seus planos para com a Federação que ela estava reativando. Contou das suas 

ideias políticas para o Candomblé e depois começou a falar dos Pais de Santo antigos 

de Campo Grande, de quem eu já tinha entrevistado. 
 

Nessa hora da manhã o calor ainda não havia se apresentado, amanhã embora 

ensolarada, estava agradável. Sentamos-nos numa varanda adjacente à sua casa, em 

volta de muitos vasos de plantas que permitiam que o ambiente parecesse mais fresco 

do que o ar da cidade. Nem parecia que eu estava no centro de uma cidade com quase 

um milhão de habitantes, cheias de prédios, altas torres na verdade e um trânsito que 

lembrava o trânsito de São Paulo. 
 

Entre uma conversa e outra, o interfone toca e Pai Rossilonã é anunciado. Ele 

chegou com toda sua calma, se apresentou, nos cumprimentamos, e logo se fez presente 

na roda do café da manhã e a participar da conversa. Demorou um pouco até que eu 

pudesse ligar o gravador. Primeiro falei da minha pesquisa, de quem já tinha 

participado. 
 

E foi quando não restava mais nenhum pedaço de bolo na travessa, e o café já 

estava frio que eu liguei o gravador, posicionado em uma banqueta bem ao lado de Pai 

Rossilonã que havia sentado num cadeira de fios, e foi nesse momento que ele começou 

a narrar a sua história, primeiro perguntando o que eu queria saber, disse-lhe que 

gostaria que ele me contasse da trajetória da sua vida até aquele momento, de como ele 

se tornou um sacerdote do culto de Candomblé, e me disse: 
 

Meu nome é Vanderlei Silva. Minha adjina de Santo dentro da nação do 

Candomblé é Rossilonã porque sou de Xoroquê. Minha raiz de Orixá foi feita em Angola 

pelo sacerdoteTatá Amabeí, que é Aderbal Dias Guimarães, no ano de 1996, mas, antes 

disso, já tinha me iniciado dentro da Umbanda. 
 

A Umbanda, eu comecei aqui em Campo Grande em 1974, num terreno de fundo 

de quintal na Vila Alba. De lá eu tomei outros rumos e fui crescendo dentro da religião, 

foi havendo uma necessidade de eu me expandir e hoje nós tocamos uma casa na Vila 

Serradinho, na Rua Eduardo,que é de uma Irmã de Santo, das mais antigas. 
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Então eu toco junto com ela desde os anos 1980, nós formamos lá dentro, um 

compromisso com as pessoas. Tenho pessoas que nasceram, crescerame se formaram lá 

dentro. Temos compromisso com essas pessoas. Meu legado dentro da religião está com 

quarenta anos. Esta é a nossa história. 
 

Eu comecei na Umbanda, foi de uma forma simples. Eu tive a minha primeira 

possessão, como era chamada na época, em 1967,no Rio de Janeiro, na Rua Brasil Novo, 

no Bairro de Madureira, minha infância foi ali. Nasci em Campo grande e fui morar lá. 

Nessa época tive a minha primeira manifestação,depois disso fui afastado por uns 

tempos porque era criança e naquela época não era permitido estar no meio dessa 

situação. Minha possessão foi com o caboclo das Sete Pedreiras que vem até hoje. Foi 

com ele que eu comecei. Então eu fui levado a um terreiro de fundo de quintal, e o 

caboclo que estava incorporado numa mulher falou para mim:“ Estou suspendendo você 

agora, mas daqui uns tempos você vai voltar a ter e é por minhas mãos.” Eu disse: “Isso 

é mentira, isso não existe.” Porque eu ia para o Mato Grosso e como é que a entidade ia 

me trazer de volta se a mulher que incorporava ele morava no Rio? 

 
 

Eu adquiri fé mesmo foi quando fiquei moço e começaram as minhas vaidadese 

eu achava que aquilo tudo era uma mentira, que não existia e que eu estava criando uma 

imaginação em minha cabeça. Quando cheguei a Campo Grande, já passado unscinco 

ou seis anos e eu conheci uma pessoa. Eu era vendedor de livros, naquela época ainda 

era Mato Grosso, e foi aí que eu conheci o terreiro na Vila Alba e essa senhora. Eu estava 

vendendo livros nessa região e essa pessoa quando me viu, ela incorporou e a minha 

surpresa foi tão grande porque a entidade que mandou me chamar era a mesma que 

baixavana mulher no Rio de Janeiro. Ele disse “ Meu filho chegou a hora”. Estou até 

hoje, minha fé redobrou, porque eu vi que existia mesmo. E aí toquei minha vida nisso. 
 

Hoje tenho uma filha em Rondonópolis que é da religião, todos os meus filhos 

são, uns frequentam, outros não, minha esposa também é e essa é a nossa vida, dentro 

da religião. Estou falando uma coisa de quarenta anos, resumindo,porque eu passei 

poucas e boas em termos de discriminação. Sou comerciante, não vivo da religião, tenho 

o meu comércio, tive pessoasque deixaram de negociar comigo porque soube que eu era 

da religião, umbandista, Candomblé, e que deixaram de frequentar a minha casa: 

parentes e amigos que souberam que eu era do Santo, mas, nem isso me abalou, estou 

firme na religião e vou continuar. 
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Nasci em Campo Grande, em 16 de janeirode 1955. Nasci aqui. Fomos embora 

para o Rio de Janeiro quando eu tinha trêsmeses. Meu paifoi transferido para lá, era 

operário ligado a estrada de ferro, não era funcionário da empresa, prestava serviço 
 

para a estrada de ferro naquela época. Ficamos no rio até 68, 69. Viemos para cá quando 

ele se aposentou porque teve um problema de saúde. Ele desgostou porque era muito 

novo e teve que se aposentar, ele não aceitava isso. Fomos morar em Dourados nessa 

época, quando chegamos aqui, fomos morar naRua Mato Grosso, ficamos ali uns seis 

ou sete meses. Dourados não tinha água, nemenergia elétrica, não tinha nada, como 

morávamos no Rio de Janeiro, aquilo era uma loucura. Não nos adaptamos na cidade e 

viemos para Campo Grande. Eu já tinha doze, catorze anos. 
 

Meus pais começaramna religião depois, depois que eu comecei. Começaram a 

frequentar comigo, começaram a aceitar a realidade. Depois foram embora para Santos 

e lá ele se iniciaram no Candomblé. Meu pai é de Oxóssi e minha mãe de Iemanjá. 
 

Minha infância no Rio foi normal, não tive preconceito e nem perseguição, 

sempre normal. Estudei no colégio Arco Verde emMadureira onde fiz até o segundo, 

terceiro ano, quando viemos para cá. No Rio eu incorporei do nada, tinha seis pra sete 

anos, mas era muito criança. Minha mãe não aceitava, era católica, filha de Maria, 

nascida em Aquidauana, no Mato Grosso. Eu fui batizado lá, na igreja matriz, por isso 

minha mãe não aceitava. Isso era uma coisa que ninguém entendia. Ninguém entendiao 

que era o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, ninguém tinha uma noção, a não ser 

os nativos antigos, os índios antigos que praticavam a pajelança, descendentes de afro 

que praticavam o Candomblé, mas era tudo escondido, a portas fechadas e ninguém 

entendia aquela situação. 
 

A minha mãe, por ser criada dentro do catolicismo também não aceitava. Ela 

me levou e pediu para ser retirado e disse: “Eu não quero isso para o meu filho”, e ela 

foi ao Centro e, assim fez. Hoje eu sei que não tem isso de não querer. Não adianta 

esconder dentro do barril,do buraco, não tem jeito, ninguém consegue esconder que o 

Santo vai achar ele lá e aí vai ter que sair. Não tem jeito, nós temos que pôr a cara, não 

adianta esconder, quem é do Santo é do Santo. Não tem que ter vergonha de nada. 

Estamos aí para dizer que a nossa religião é tão valiosa quanto às outras, aliás, as outras 

se basearam na nossa, para existir hoje. Elas é que tiraram proveito disso para poder 

extorquir riquezas das pessoas, dos fazendeiros de tudo mais, do estado e da própria 

nação e vivem disso e nós vivemos de nosso trabalho, praticamos uma religião de raiz 

que já existe há cinquenta mil anos. 
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Em Campo Grande comecei minha nova trajetória na Umbanda, vendedor de 

livros, com dezenove anos, já era pai, casado, tinha minha primeira filha, começando 

uma família. Não entrei por alucinação procurando uma válvula de escape, estou na 

religião porque ela é verdadeira. Aí fui frequentando e trabalhando dentro da religião, 

chegando certo tempo, eu senti a necessidade porque aí que veio o conhecimento da 

parte do Candomblé porque eu fui enfraquecendo, a minha cabeça foi enfraquecendo. 
 

Minha trajetória na Umbanda foi sempre trabalhando muito. Trabalhávamos 

naquela época três vezes na semana, existia essa regra. Durantequatro anos trabalhei na 

Dona Maria Cabral, ela toca até hoje, está hoje no Jardim Malta, foi o primeiro terreiro, 

começamos juntos. Tinham poucos. Tinha mais Umbanda, Candomblé muito pouco. 

Existia o da Dona Maria Cabral, Dona Mercedes, da Dona Herculana, Dona Alziraque 

era o pessoal mais antigo daqui. O terreiro da dona Alzira, era terreiro do Pai Oxalá, 

existia outro que não me lembro o nome. Dona Marina, que é bem antiga aqui, já estava 

ai. Candomblé só tinha seu Tito aqui no Jardim São Bento,na época era só ele, conhecido 

nacionalmente como Candomblé. 
 

Naquela época, éramos assim, trabalhávamos, tínhamos uma liberdade de ação. 

Campo Grande era cidade pequena e tudo ao redor nos favorecia, tínhamos o 

favorecimento das matas, das cachoeiras, a liberdade de fazer oferenda nas 

encruzilhadas e não havia nenhum tipo de barreira, tudo era muito fácil, a liberdadee o 

contato direto com a natureza. 
 

Hoje temos essas barreiras: não podemos usar os mananciais de água que o pessoal 

vai lá e persegue; nas matas não podemos, porque estamos ofendendo a natureza, segundo 

eles; então começou esse tipo de guerra ai. Antes eram liberados, até mesmo os próprios 

donos de fazenda abriam para podermos trabalhar,não tinham esse preconceito. O 

preconceito surgiu depois do surgimento dessas religiõesque se dizem evangélicas e que nos 

perseguem, que fizeram associação da nossa espiritualidade com o demônio, que não tem 

nada a ver uma coisa com a outra. Fizeram a cabeça das pessoas enfraquecidas criando essas 

barreiras, que temos hoje e que chamamos de Muro de Berlin, e faz com que existam essas 

situações discriminatórias. 
 

Eu toquei Umbanda,aqui em Campo Grande, de 1974 a 1979, com a Dona Maria 

Cabral. De 1979 até hoje estou com aminha Irmã de Santo, Dona Mercedes, que 
 

é uma das antigas aqui, estamos juntos já há esse tempo todo. Ela já erainiciada dentro 

do Omolocô pelo Pai Amabeí, pelo seu Aderbal. Como ela não foipreparada como 

Yalorissá, então, não podia mexer na outra parte. Ela entrou com uma parte chamada 
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Omolocô, que foi o Aderbalque implantou e quem criou essa situação. Ele não raspava 

a pessoa feitade Omolocô, apenas se assentava o Santo no ibá, dava-se de comer no ibá, 

fazia o Ori e estava pronto, Babá de Omolocô, então foi feito assim. Por isso ela não 

tinha o direito de mexer numa situação quando o Santo faz uma cobrança. Ela me levou 

para o Pai de Santo delaque erao Seu Amabeí, Seu Aderbal, Tatá Amabeí e lá eu fui 

iniciado, porque eu confiava, porque ela já tinha, já estava junto com ela. 
 

Na Umbanda não existe essa coisa de bruxaria,não existe pajelança, o que existe 

são conhecimentos desta espiritualidade que vem numa modalidade que ele pode 

escolher. O espírito tem o livre arbítrio de escolher qual modalidade que ele quer 

trabalhar aqui na Terra. Então elepode vir como Índio, Preto Velho, pode vir como Exu 

e isso não quer dizer que ele seja um demônio, um bruxo, não! Ele vem naquela 

modalidade por questões de humildade porque, às vezes, ele foi um mestre muito 

importante aqui na Terra e se ele vier como isto as pessoas podem até duvidar: “Ah! Isso 

não é verdade”. Então ele escolhe uma roupagem humilde, talvez de outras 

reencarnações, adota aquela porque são entidades muito sábias. 
 

Embora aqui tenha muito índio, são muito poucos os que a gente tem contato né! 

Alguns que conhecivieram da etnia dos Terenos, e muito pouco chegou à Umbanda, 

porque eles tinham uma maneira muito diferente. Elespraticavam a pajelança e usava 

muito remédio, muita erva e muita folha, e aquilo acabava chocando um pouco porque 

a Umbanda não é uma espiritualidade de ficarem fazendo isso como remédios, essas 

coisas, garrafadas. Isso é uma invenção porque pode causar uma intoxicação. 
 

A Umbanda de fato não aprendeu nada com eles, não tem influência. Também 

não tive contato com os Quilombos,conheço pessoas que são ligados a eles, mas segue 

a religião diferente, muitossão evangélicos, católicos, ali da Tia Eva, a gente vê que 

segue o catolicismo, então, não tem nada a ver com essa religião ancestral. 
 

Na Umbanda o médium é um intermediário, entre uma força divina e o ser 

humano. Esse trabalho é exercício dessa mediunidade. Você tem a sua vida no dia a dia, 

trabalha, anda, viaja, vai para todos os cantos e depois ainda tem uma incorporação. 

Você se doa, a sua mente vai trabalhando porque a entidade usa a sua mente para 

trabalhar, porque através da ligação mediúnica que ele vai passar as mensagens para as 

pessoas. Então, depois de dezoito anos de terreiro, de templo, como deve ser chamado, 

eu comecei a me sentir cansado, mentalmente e não entendia o que 
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era, esquecia até do caminho de casa. Por causa disso eu fui levado para o pai Aderbal 

e ele falou da necessidade de eu tomar um buri urgente. 
 

Pai Aderbal já estava em Campo Grande, ele tinha casa na Mata do Jacinto. Ele 

estava em Rondonópolis e voltou para cá por intermédio de uma mãe de santo daqui, e 

ele veio pra ficar na casa dela, essa casa da Mata do Jacinto. Todos nós que somos da 

família de Santo sabemos dessa história. Então, já fazia uns dois anos que ele estava 

aqui e foi em 1996 que eu tomei o buri e um ano depois me iniciei dentro do Santo, na 

religião, me agregando a uma parte que era do Candomblé. 
 

Eu sei que Pai Aderbal ficou aqui até 2001 e depois ele foi embora para o Rio 

Grande do Norte. Abandonou a religião, não sei por que, isso somente ele pode dizer, 

mas sei que a casa que ele tocou foi dado por essa mãe de santo e lá todos nós tomamos 

nossas obrigações. Eu fui fazer o Santo com ele porque a Mãe Mercedes era Filha dele 

e foi ela que iniciou ele pra eu fazer também, afinal se ela confiava nele eu também tinha 

que confiar. Seu Tito, embora o mais antigo foi padrinho de Mãe Mercedes. Ele e 

Aderbal andavam sempre juntos por aqui, faziam Filhos juntos, participavam do mesmo 

Orô. 
 

O Candomblé do seu Tito era Ketu, mas eu não conheço a origem. O Pai Aderbal 

eu sei que vem da casa de Samuel Ribeiro que morava em São Vicente, São Paulo. 

Samuel Ribeiro era Filho de Santono axé bate folhas, de Vovó Fortunata. Não sei a 

adjina de Samuel Ribeiro, só sei o nome dele mesmo. Então Samuel Ribeiro que fez o 

Sebastião que também era de São Paulo, que fez o Pai Aderbal, essa é a nossa origem. 
 

Sebastião tinha o nome de Araí, que era a adjina dele, e ele quem fez o Amabeí. 

Quem fez Araí foi Samuel Ribeiro, mas não sei quem fez o Samuel não! Cocota eAraí 

era a mesma pessoa. Araí era a adjina de Santo dele e Cocota era um apelido que ele 

tinha, mas nome dele era Sebastião. Fortunata só sei que era do axé Bate Folha,na Bahia, 

a gente pegou muito pouco dessa informação, chegava até Aderbal e Samuel Ribeiro até 

chegar a Vovó Fortunata era muito longe. 
 

Só sabíamos do que o Pai Aderbal falava, não íamos atrás. Nunca fomos saber 

de verdade. A única coisa que eu comprovei recentemente, quando eu fui conhecer a 

casa de Samuel Ribeiro que ainda existe em São Vicente, é que Cocota foi feito lá e 

Aderbal também descende dessa casa. 
 

Ele não toca mais, mas a filha dele, Sônia, ainda mantém a casa e zela os Santos, 

e foi à ela que eu perguntei de Aderbal e se Cocota tinha feito Santo lá e ela 
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confirmou. Ela me disse que seu Pai tinha feito uma pessoa por nome de Aderbal em 

Corumbá e que ele tomou obrigação até três anos na casa de Araí e depois não voltou 

mais, e ela ainda me disse: “Ele andou fazendo algumas loucuras por lá e meu Pai andou 

indo pra lá, pra consertar. O Pai Samuel foi lá com o Sebastião, eles foram de Rural pra 

ajudar a resolver e tentar consertar algumas coisas que o Aderbal fez, porque ele não 

tinha autorização pra fazer as coisas que ele andava fazendo”. 
 

Quando ela disse isso, nesse dia, estava eu, minha mulher, minha filha e meu 

genro, que era o Brasil que na época estava comigo. Endereço é Vicente Carvalho, existe 

e está lá se quiser confirmar. Lá eu soube sobre isso, dentro da casa de Samuel Ribeiro. 

Sobre o finado Cocota não cheguei a descobrir. 
 

Como ele fazia Babá de Omolocô aqui, e ele era o único que sabia fazer, virou 

rei. Ele era detentor da federação, ele foi muito sábio quando criou a federação, a Axé 

Ilê, mas ele não tinhanoção. Ele tinha informações colhidas em São Paulo. Ele captou 

muita coisa e trouxe para cá e começou a exercer aqui. Ele descobriu informações no 

Rio de Janeiro do que era umBabá de Omolocô, copiou muita coisa e trouxe para cá e 

começou a exercer. Essas mães de Santo que se diziam Mãe de Santo que eram da 

Umbanda e que tinham um conhecimento muito rudimentar, nem sabiam ler. Uma 

grande parte se desenvolveu com a Dona Ondina, Dona Herculana, Dona Marina. 
 

Era uma Umbanda feita da forma delas, faziam do jeito delas, faziam aquilo que 

vinham para elas,não tinham regra, orientação de nenhum terreiro, não tinham 

orientação. Quando Pai Aderbal chegou com todo aquele conhecimento e criou uma 

imagem de doutorado, criando a federação, ele trouxeo pessoal para o lado dele. Foi 

dando cargo: “Você é Yá de Omolocô”; e assim dava uma autorização, entre aspas, para 

a pessoa poder lidar com o Santo e até mesmo fazer o buri, sem conhecimento profundo. 
 

Para se dar autorização tem que passar pelos preceitos, começar dando um buri. 

Depois vai ser iaô, vai dar a obrigação de um ano, depois de três, de cinco e de sete,ai já 

está apto, isso se quando está numa casa só, porque cada uma tem uma raiz, tem o seu 

preparo, o seu axé. 
 

O Babá de Omolocô é inicia, recebe lá uma entidade, passa por um buri, recebe 

a pemba e já é Babá de Omolocô, leva um dia. Enquanto nós para sermos um sacerdote 

do Candomblélevamos sete anos. 
 

Aderbal fazia Babalorissá em uma semana às vezes. O problema é que não tinha  
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Federação e tinha que conquistar o povo da Umbanda, e como ele ia conquistar? 

Valorizando a Umbanda, e assim ele começou a fazerBabá e Yá de Omolocô e dizia que 

fulano era Mãe de Santo, Pai de Santo e que podia inclusive jogar búzios. Aqui tinha 

uma cigana, de verdade, ela atende aqui em Campo Grande e depois que fez isso com o 

Aderbal, até colocou uma placa dizendo “Joga-se búzios” e depois ela tirou porque é 

claro que ela não sabia jogar. Aderbal era muito inteligente e a jogada era trazer o povo 

da Umbanda para o Candomblé, porque aqui não tinha Candomblé. 
 

Ele passou a ser o Babalorissá do estado, tinha Filho de Santo em Campo Grande, 

Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Poxoréu, iniciou muita gente em Rondonópolis e acho 

que até Cuiabá. Nessa época as pessoas não tinham informação. Hoje tem a internet, tem 

celular. Quem tinha telefone era coisa rara, então, a pessoa chegava mostrando de poder, 

as pessoas acreditavam. Ele fez um histórico, ele trouxe apostila, trouxe um monte de 

coisas e dizia que foi preparado em São Paulo. 
 

Na apostila ele passava alguma coisa sobre Odum, sobre feitiço de amarração e 

isso criava interesse nas pessoas. Por aqui as pessoas tinham aquela coisa de ter poder 

de fazer algum feitiço e ver aquilo acontecer. Queriam virar bruxos de verdade e a 

finalidade da religião era essa. As pessoas tinham aquela falsa ilusão que poderiam ser 

um bruxo e por isso fizeram muitas loucuras, inventavam e criavam situações. 

Conversando com uma mãe de santo, chegamos a ver gente que pendurava um bicho 

num pedaço de pau, ele mesmo ia lá e cortava o bicho, depois passava debaixo e dizia 

que foi feito no Santo. Nós tivemos essa situação aqui. Então, eles não tinham o 

conhecimento a não ser o conhecimento que tiravam um do outro. 
 

A entidade traz uma informação espiritual pra você, traz um magnetismo que 

transforma aquilo em energia para a pessoa que precisa de um passe magnético, às vezes 

uma orientação sobre qual caminho seguir, mas, informação sobre ritual, ela não passa 

não. A entidade não passa não. 
 

No fim, eu acabei saindo do Pai Aderbal. Minha decepção veio dessa coisa de 

fazer uma obrigação mal feita, de dar uma obrigação mal dada. Um ano foi suficiente 

para eu ver que ali, ele não tinha autoridade para lidar com aquela situação e eu descobri 

por mim mesmo, porque eu já tinha mais de vinte anos dentro da espiritualidade. Eu 

tomei obrigação, fui para agregar forças e estava para aumentar meu potencial, porque 

minha mente estava procurando um recurso, um socorro e lá eu não encontrei isso. 
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Diante desse fato eu questionei e ele disse que era assim. Eu falava que se 

estivesse com sede e ao tomar a água tinha que cessar, se estivesse com fome, o arroz e 

o feijão matariam minha fome. Então, se eu tomei uma obrigação, e foi dada alguma 

coisa em minha cabeça, ela tinha que parar de me cobrar, e se ela ainda estivesse me 

cobrando é porque não tinha sido feito da maneira correta. 
 

Como não encontrei a resposta que precisava ali, eu fui buscar informações com 

outros zeladores e foi aí que eu conheci o Pai Baianinho, já falecido. Ele era do Guarujá 

e estava aqui em Campo Grande, dando obrigação para outras Filhas de Santo do Pai 

Aderbal que já tinham sido afastadas da casa. Pai Baianinho meu deu um novo rumo 

nessa religião. Ele me deu Bori, uma continuação da minha obrigação, depois eu tomei 

obrigação de três anos e ele faleceu e eu passei a dar obrigação com Odecoifá que 

também era de São Paulo, e tomei alguns ebós, e fui caminhando. Depois o pessoal 

sumiu, ele foi morar no Suriname, foi tocar Candomblé pra lá. Nesse tempo fiquei meio 

parado até me convidarem para tomar obrigação com o Pai Carlito, e estou com ele 

atualmente. Tomei minha obrigação de sete anos. 
 

Nessa trajetória, me bastou ficar um ano com Pai Aderbal para ver que ele não 

tinha conhecimento, que ele não estava preparado. Como ele também não tomava as 

obrigações dele, não tinha como ensinar nada. Hoje eu entendo que foi isso. Naquela 

época não tinha esse entendimento porque eu tinha ele como imagem de Pai de Santo, 

de Babalorissá, de doutor e ele não era nada daquilo, então veio a minha decepção. 
 

Na época nós éramos assim: Eu; Lonan; a minha esposa Dandamaiala que já 

faleceu; Matamburê; Acaiagenã que era a Solange; Nós fomos os últimos a 

abandonarmos ele porque sentimos que não estava valendo mais continuar ali e quando 

saímos, fomos todos de uma vez. Ele não tinha condições de levar aquilo que ele 

prometia porque nada estava acontecendo, aí veio a decepção de todos nós, seguimos 

cada um para um canto e depois ficamos parados sem saber para onde ir, totalmente 

perdidos. 
 

Acaiagenã entrou para o Alexandre de Oxum, tomou obrigação com ele. 

Matamburê também tomou obrigação com Alexandre e depois ela foi embora para 

Portugal e eu perdi o contato com ela. Desse jeitonós fomos nos desligando e saímos 

todos da casa do Pai Aderbal. O próprio filho carnal dele falou: “Eu vou liberar vocês!” 

Ele foi lá na casa e pegou os Otás dos Santos e nos entregou para a gente 

 

 

185 



poder seguir o nosso rumo, para cada um poder seguir o seu caminho porque a gente só 

faltava passar fome, o resto a gente já tinha passado por tudo. 
 

Aderbal amaldiçoou tanto esse filho depois que ele morreu de câncer. Do dia pra 

noite ele ficou com trinta quilos. Esse filho dele já era casado com a Acaiagenã e ele via 

a situação dela. Ela era uma pessoa do Santo, feita na Iemanjá e passando pelo que estava 

passando, ela estava doente, tendo acesso ao meio da rua, aquelas coisas todas e ele 

percebeu que tinha coisa errada. Nós começamos a conversar um com o outro e cada um 

falou dos seus problemas e concluímos que não estava havendo axé na casa e tomamos 

esse rumo, como estou falando agora, e saímos todos juntos. 
 

Depois disso Aderbal ainda ficou por ai tentando se manter, mas não conseguiu 

levar mais adiante porque tudo o que ele ia fazer dava em nada. Ele não tomava axé, por 

isso não ia pra frente, então, ele parou por si mesmo e foi embora daqui, para o Rio 

Grande do Norte e dizem que hoje ele é evangélico, pastor e deve estar usando a mesma 

habilidade que usou no Candomblé para poder tomar dinheiro dos outros. Ele tem essa 

capacidade de mentir, de colocar na cabeça das pessoas ilusões e depois as pessoas 

acabam tendo as decepções. 
 

Eu comecei a procurar melhor dentro da religião, buscar axé e comecei a cuidar 

disso, de buscar a origem, a raiz porque eu não queria ter outra decepção e também não 

quero decepcionar ninguém. O Candomblé é uma religião profunda e muito séria e a 

gente acaba mexendo na cabeça das pessoas e não é com qualquer coisa, não é um tecido 

que você pega e pinta da maneira que quiser. Não é fazer um retrato de uma árvore, de 

uma onça e estampa lá. Mexer com Orixá é mexer com a cabeça da pessoa, 
 

é plantar uma energia ali, então, a pessoa tem que ter autoridade para aquilo e se não 

tiver autoridade e conhecimento não dá certo, muito menos se não tiver uma raiz pra 

sustentar aquilo. 
 

Fui raspado, comecei como iaô com o Pai Aderbal. Ele me raspou, eu tomei Bori, 

raspei com ele e tomei a obrigação de um ano com ele e aí, então, saí dele. Eu 
 

fiquei com ele um ano. Quando eu tomei a obrigação de um ano foi à gota d’água. Vi 

que não era nada daquilo, então eu fui buscar mais e ainda continuo buscando porque eu 

quero saber. Esse saber, ele é importante e por isso eu acho que as casas têm que abrir 

para os seus filhos e explicar tudo isso que nós estamos conversando. 
 

O Candomblé não tem nada a ver com a Umbanda. A Umbanda é um espiritismo, 

é uma incorporação do espírito que vem ali. Já o Candomblé, ele é fundamentos, é uma 

coisa sacra, é um sacramento, um fundamento, a pessoatem que 
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passar. Tem que receber os ebós e tem que ser oficializado por uma Yalorissá 

ouBabalorissá que tenha mesmo uma origem. A pessoa tem que tomar cuidado com isso 

porque colocar por ai “ Joga-se búzios” como a gente vê nos jornais, isso qualquer um 

pode pôr, um leigo pode ir lá e colocar. Então as pessoas têm que ser alertadas para isso. 

Ele tem que saber quem é aquelapessoa, ter uma casa, uma origem, ter um histórico, as 

pessoas têm que ter isso. Então eu acho que esse é o caminho que nós estamos tentando 

organizar dentro do Candomblée pegando mesmo o próprio pessoal da Umbanda e 

conscientizar qual a função de cada um. 
 

Umbanda é a Umbanda, o Candomblé o Candomblée o espiritismo é o 

espiritismo. A cigana que lê a carta, ela aprendeu lá com o povo dela e é uma coisa, mas 

isso não lhe dá o direito dela ser uma Yalorissá ou do cigano ser um Babalorissá porque 

cada um tem queseguir o preceito de uma casa, então, o conselho que eu dou para todo 

mundo pela experiência que eu passei com tudo é se fixar em uma casa e ir buscando 

conhecimento, sair dali pronto para poder receber, vamos dizer um diploma, 
 

e falar eu posso abrir hoje a minha casa e aí iniciar os seus Filhos. A pessoa tem que 

esperar os sete anos dentro da casa e aí seguir, não adianta ficar pulando, sair de uma 

casa, ir para outra, por que isso aí não funciona, só atrapalha. Então isso aí quefaltou ser 

esclarecido dentro da religião. 
 

Hoje as pessoas entram numa casa, entramenfeitiçados pela magia do Orixá, 

vamos dizer assim, porque é muito lindo ver o Santo dançando, que ele transmite aquela 

energia, toda aquela vibração, de amor, de alegria e pessoas se contagiam, então, isso eu 

chamo de feitiço do Santo. A gente é enfeitiçada por aquele encanto, aquela magia. Fica 

tudo muito bonito, muito lindo e as pessoas entram às vezes por isso e já acham que 

estão prontos. Nesses meus quarenta anos de prática, eu levei tapa nos meus dois lados 

do rosto, para eu poder chegar onde estou hoje. 
 

O Aderbal enfeitiçou muita gente aqui por esse motivo que eu estou falando, e 

aqui era fácil nessa época, e ele usou, sobretudo, da Federação pra isso. Aqui, não tinha 

uma Federação por assim dizer, existia um pessoal que tinha alguma coisa assim e o Pai 

Aderbal criou uma Federação agregando tudo, Umbanda, Omolocô que ele acabou 

criando aqui e o Candomblé, então, ele fez uma Federação para tudo. Nesse 
 

mesmo tempo surgiu outra com o nome de“não sei o que lá” Ameríndios. Essa 

Federação veio depois do Pai Aderbal, que foi criado só para os terreiros de Umbanda, 

não tinha ligação com o Candomblé, que foi criado por seu Cícero Batista de Cabral e 
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com o Vicente, acho que por eles. Só na Umbanda, não tinha nada a ver com o 

Candomblé. 
 

A Federação é exatamente para moralizar. A pessoa chega lá e coloca uma 
 

placa: atende-se, recebo lá... a cabocla Jurema e vou dar passe. De repente ele não é 
 

nada, ele pegou um livro leu, ele pegou na internet, aprendeu qualquer coisa e vai 
 

praticar uma religião muito profunda que vai mexer com a cabeça das pessoas, com a 
 

vida de uma pessoa, então não pode ser qualquer um para abrir aquilo ali. A federação 
 

é importante para ter força de ir lá e fechar aquilo ali. Ah, você foi iniciado por quem? 

De onde você veio? Quem é você? Ele tem que ter uma identidade, uma origem para ele 

poder abrir uma casa de Candomblé ou mesmo e Umbanda, para não fazer loucuras 

comoa gente vê as pessoas fazendo por aí. 
 

Como nós falamos que um sacerdote para chegar o sacerdócio dele, ele tem que 

ter sete anos, tem pessoas aí que saiu, às vezes, de umbarracão, ele nem terminou ainda 

as obrigações dele e ele já sai se dizendo Babalorissá. A pessoa põe umtroço na cabeça, 

veste um richilie, e já sai se dizendo Babalorissá ou uma mãe Yalorissá e fazendo 

lambança na cabeça das pessoas. Porque esse erro é difícil de arrumar depois, porque 

existem campos de energia que captamcada cidadão. Nós somos assim, a nossa energia 

ou ela é água ou terra ou ar ou fogo e a junção dessas energias é que vai gerar um 

magnetismo do Santo da pessoa, do Orixá, a origem dessa pessoa com o começo da 

Terra, do planeta. Então esse é o elemento. Só o sacerdote preparado que tem o dom da 

clarividência, da evidência de fato, que tem a permissão, vai poder abrir um oráculo e 

dizer de que energia é aquela pessoa. Então isso aí leva muito tempo para a pessoa ter, 

é um doutorado. 
 

A Federação tem força para que? Para ir lá e coibir isso, para fechar essas casas, 

por isso a necessidade de uma Federação com força, com forçade autoridade para chegar 

a abrir e fechar casas. 
 

A Federação de Pai Aderbal assistia a todas elas, Umbanda, Candomblé e 

Omolocô. Omolocô é um título dado à uma pessoa que não foi iniciada dentro do 

Candomblé mas que pode cultuar os Orixás. O título não dá direito de a pessoa raspar, 

fazer um iaô nem mesmo o Bori, só dá direito de ele louvar, de cantar, cultuar Orixás. 
 

No Omolocô, ele começao ritual da casa dele, por exemplo, ele vai abrir uma 

sessão de Caboclo, da Umbanda, então, ele vai lá, vai cultuar o Orixá, louvar o Orixá, 

como? Ele vai lá canta para Exu, louva o Exu, para Ogum,Oxóssi, louva Obaluaiê e vai 

por ai até chegar á Oxalá e aí depois ele abre o toque do Caboclo. Ele pode louvar 
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o Santo da casa dele eisto é o Omolocô, ele pode fazer um banho de amaci, mas ele 

não tem direito de abrir um jogo de búzios, não tem direito de raspar um Filho. Amaci 
 

é folha, são banhos de folhas, certo, então, vamos dizer que você vai fazer um amaci 

paraa cabeça da pessoa, vai lá pega um manjericão, uma folha de alfazema e isso já vira 

um amaci, que é um banho que é feito dentro da Umbanda. 
 

Hoje se vêa venda de amacis na casa de Umbanda, que eu acho errado porque o 

amaci tem folhas certas e apropriadas para fazer efeito. Dentro da Umbanda eles vendem 

lá um perfume dizendo que é um amaci, que isso ai é outra marmota, virou comercio, 

não tem nada a ver. Em Campo Grande temos duas casas especializadas: a Luz Divina 

e Dom Bosco. Elas são importantes, que dominam, são importantesporque tem muitas 

coisas que eles não têm conhecimento, tem que ir a São Paulo, pedir pelo Sedex. Por 

exemplo: Paramentos, algumas favas, algumas louças porque aí são coisas que 

pertencem ao segredo, temos que buscar. 
 

Eu não tenho Filho de Santo. Não tenho nenhum Filho meu raspado, tenho muito 

cliente, muito Afilhado, muito borizado por mim, mas raspado nenhum, porque eu sou 

do seguinte lema: do tempo bem antigo, eu acredito que quando a pessoa vai ser raspada 

é diferente, essa visão, isso eu tenho comigo, é algo particular meu não é uma regra. Eu 

tenho para mim que a pessoa ter que bolar no Santo. Eu acredito nesse bolar do Santo. 

A cabeça tem que escolher o sacerdote que ele quere é o Santo que dá a cabeça e isso é 

a minha criação, de quando eu aprendi. Quando eu tive aquela base de esquecimento, 

que eu precisei procurar, era porque eu já estava buscando alguma coisa, eu cheguei a 

ter essa situação, então eu acredito no bolar do Santo, quando o Santo pede. Nenhum 

borizado, cliente, ainda não tive o prazer de ter nenhum para eu raspar, não é que eu não 

queira, só acho que não tive ainda essa graça, esse merecimento. 
 

Essa casa onde toco não é minha, toco com a minha Irmã de Santo, Dona 

Mercedes, a Casa é dela e nós tocamos juntos. Ela envelheceu, está hoje com oitenta e 

seis anos, cansou e como ela não teve a mesma preparação que eu tive eu continuei 

dando assistênciaaté o dia que aquilo encerrar e aí então eu vou começar a minha casa. 

Isso é coisa de fidelidade, de parceria,ela me ajudou quando eu precisei então eu acho 

que eu tenho esse compromisso com ela. 
 

Lá (a casa) é Umbanda, e a minha liturgia de Candomblé, eu faço, usando o 

mesmo espaço, mas não mexo com o Santo, eu faço ebó, às vezes dou um Bori nos 
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Filhos da casa, mas só isso. Nada que venha a comprometer para o Candomblé, porque, 

senão eu estaria mentindo para mim mesmo. 
 

Essa não é uma casa que esta plantada para o Espírito Santo, entendeu? Para isso 

ela deveria ter todos os assentamentos. Tudo pronto. Isso nós não temos ali. Então, 

enquanto ela, Dona Mercedes estiver viva, eu vou manter essa ritualística antiga dela, 

por essa parceria, por essa questão de gratidão e de irmandade e vou levando assim com 

ela. No momento que cessar ai eu vou ver se tenho a capacidade, que ainda acho que 

estou sendo preparado, se eu tiver o merecimento, aí, então, vou abrir a minha casa de 

Candomblé. Se Ogum quiser, é ele quem manda, Ogum que sabe, para isso ele comeu 

na minha cabeça. Se ele achar por bem, ele vai me pôr nesse caminho e eu vou seguir. 
 

Eu não tenho arrependimento de nada que eu fiz, porque tudo o que eu fiz foi 

perfeito, então eu não tenho arrependimento de nada. Até mesmo por essa situação que 

eu passei pelo Aderbal, ela me foi válida, serviu de aprendizado, eu aprendinão cair na 

mão de falsos profetas, aprendi isso e hoje tenho como passar isso. Então foi como um 

aprendizado e não tenho como me arrepender por nada. Eu só tenho a agradecer,porque 

tudo serviu para agregar, como conhecimento. Eu virei uma enciclopédia. 
 

Eu sou feliz dentro da religião com todos os tropeços que tive, não me enfraqueci, 

continuo na minha fé, tendo muitas provas, senão eu já teria parado. Eu já 
 

vi pessoas que passaram por essamão serem curados de uma doença, certo? Um bom 

emprego, a pessoa estar desesperada sem ter para onde ir, e a gente fazer alguma coisa 

e a pessoa sair feliz, ver a felicidade daquela pessoa, isso nos dá força pra gente 

continuar. Por isso não me arrependo de nada, vejo o resultadodaquilo que passei e 

acredito que passei para, talvez, me tornar um sacerdote, quase que perfeito, perfeição 

ela não existe, mas para eu não entrar no mesmo erro. 
 

Eu acredito que seja assim, agora eu amo a religião, eu amo o meu Santo, aliás, 

sou muito amado por esses Orixásporque aonde eu chego sou bem recebido, me passam 

uma vibração muito grande, eles me dão muito carinho, isso me faz feliz. Sou um 

divulgador e um defensor da religião afro-brasileira porque somosafro-brasileiros, 

somos descendentes, uma religião descendente de uma religião africana, porém já com 

alguma coisa brasileira: os índios, os caboclos que vem como índios, e por ai afora, eu 

acho que essa mistura, se tornou um Candomblé afro-brasileiro que é diferente do 

Candomblé da África. Lá eles tocam de outra forma, a visão deles é mais antiga do que 
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a nossa que é uma visão de Ogum, já é uma coisa maisaberta para o progresso, para a 

evolução. Hoje a gente vê que tudo modificou e lá o Candomblé é antigo, de formamuito 

bruta, muito rústica. Hoje no Brasil a gente pode trocar ao fazer um acaçá, por exemplo, 

com mais alguma erva para conseguir o efeito de um égé. Não precisa ficar matando 

tanto bicho para conseguir o mesmo efeito, então a animalização que tinha antigamente 

já diminuiu bem e isso graças ao conhecimento a essa junção do Candomblé afro-

brasileiro que é junção do Candomblé africano com a pajelança que existia aqui dos 

índios, nos anos de 1500. 
 

O Candomblé aqui no MS tem um jeito muito particular de tocar, é diferente do 

Rio de Janeiro que vai para a praia, para o meio da rua; da Bahia que misturam com o 

Carnaval. Aqui no MS ele se apresenta bem reservado. Essa é uma característica nossa 

porque quando você sai daqui e atravessa pra São Paulo, vê que tem uma união diferente, 

aqui é meio reservado, exatamente porquefalta uma divulgação, essa conscientização de 

que isso aqui é uma religião, que não precisa ter vergonha de dizer “Eu sou do Santo!” 
 

Agora no quesito ritual vejo que não tem diferença porque o ritual é o mesmo, é 

aquele que veio da África. Existe alguma coisa que inovou, mas é pouca, o fundamento 

é o mesmo. Você acende vela branca para Oxalá ai e aqui também, não tem diferença. 
 

Nós somos seres humanos iguais a todo mundo. Sentimos dores, sofremos 

quando nós perdemos a pessoa amada, tudo isso nós somos igual aos outros, não existe 

diferença. Nós sentimos sede e fome como todo mundo. Apenas nós temos um 

conhecimento diferente, nós somos diferente por causa disso, alimentaçãoé a mesma de 

todo mundo. Quando nós estamos em obrigação, aí tem nossos preceitos: não se pode 

comer carne vermelha, tem que ter abstinência sexual, de bebida é esse tipo de coisa 

porque passamos por obrigação e estamos ligados totalmente às coisas de Deus. A parte 

espiritual sua vai estar ligada a parte divina. Você tem que ter abstinência à carne 

vermelha porque ela é agressiva ao organismo e não aprendemos a viver sem ela, alguns 

já, outros não. A bebida é totalmente prejudicial à saúde, uns vivem sem, outros 

precisam, então, é uma abstinência. Ele vai ficar sem aquilo, talvez, para ver se ele vai 

se desintoxicar e manter a parte material dele mais perto do puro. 
 

Isso é importante pelo trabalho que a gente faz, e precisamos nos ligar o tempo 

todo ao Santo, ao espiritual, para recebermos a clarividência e as informações que nos 

são passadas de várias formas. Eu quando durmo sonho, muito pouco, mas, sonho. 
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Não tenho sonhos ligados a alucinação, são sempresonhos de muito conforto, 

mesmo porque, a gente dorme muito pouco, nós que temos essa função , dormimos 

pouco.Vivemos constantemente em função, mesmo estando acordado ou dormindo 

estamos em função, tanto em matéria quanto em sonho. 
 

Tive sonhos ligados à espiritualidade, fazendo trabalhos em grupos, que não são 

grupos da Terra, são outros grupos espirituais de outro plano, fazendo algum tipo de 

trabalho que depois você vê aquilo se refletir no planeta como uma obra feita. Então eu 

já tive coisas, eu já tive avisos, por exemplo, assim, de sonhar com uma grande catástrofe 

e ai ela aconteceu em dois ou três dias. Por exemplo, essa que teve agora, aquela 

enchente enorme no oriente, perto da China, na Tailândia. Antes disso, um dia ou dois, 

eu conversei com a minha mulher. Eu tive um sonho muito estranho, muita gente 

correndo, muita água, muita coisa. Eu acredito que aquilo foi uma premonição, um 

sonho avisando que ia acontecer uma coisa muito grave. 
 

Às vezes, são sonhos que em nada compromete a religião, nem a mim, nem a 

ninguém, mas são avisos. Eu acredito que a gente se torna muito espiritualizado quando 

a gente vai exercendo muito assim, então a gente fica meio matéria meio espírito e 

trabalha tanto em matériaquanto em energia. 
 

Sobre essa parte, estou tentando investigar ainda em mim. Eu ainda não conheço, 

mas, já tive várias situações de eu ser alertado através de um sonho ou alguma coisa que 

vai acontecer depois, mas nunca também fui avisado, vai acontecer em tal lugar, essa 

árvore vai cair em tal esquina, não! Isso eu nunca tive. Já vi a situação antes de acontecer, 

mas é uma coisa que eu estou investigando ainda em mim para ver se não é algo que 

estou imaginando, criando. Eu não posso vender uma informação dessas, passar para 

você uma informação desse tipo se eu não tiver um profundo conhecimento dela, mas já 

tive vários sonhos assim: acidentes, esse tipo de coisa. Não sei te dizer o que é isto, se é 

mais uma faculdade mediúnica que esta aflorando aí. 
 

Pai Rossilonã, passado algumas horas de narração ininterrupta pára de falar 

após pronunciar a sua última frase e me olha, acenando que acabou. Pause no 

gravador, e todos de súbito parecem recuperar o fôlego do silêncio que se fizera durante 

o tempo em que ele ficou contando a sua história. 
 

A mãe de santo, sentada em sua cadeira, apenas escutava, muda, cuidando até 

da respiração para não atrapalhar o processo da entrevista. Foi nesse momento que 

ela perguntou a ele se tinha alguma informação sobre Pai Aderbal. Ela sabia que desde 
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que eu comecei as entrevistas em Campo Grande eu queria saber se conseguiria uma 

entrevista com Pai Aderbal, afinal, todos os meus colaboradores haviam dito que 

conheceram o Candomblé por intermédio dele. 
 

Nesse momento, de forma muito natural ele disse que saberia sim, que tinha até 

o telefone dele. Confesso que isso me deixou muito entusiasmado, sobretudo porque 

entendo que Pai Aderbal é uma peça fundamental na constituição da história do 

Candomblé no Mato Grosso do Sul. 
 

Essa mãe de santo se comprometeu a ligar para ele, porque bem sabermos, 

chegar de súbito para fazer uma entrevista com qualquer pessoa ligada a este tipo de 

religiosidade não é uma tarefa simples, e no caso de Aderbal tem mais uma questão que 

é o fato dele ter se tornado pastor, então tocar nesse assunto para ele pode ser um tanto 

delicado. 
 

A prosa se alastrou por mais uma hora mais ou menos em que ambos ficaram 

falando de rituais específicos do Candomblé, que neste momento não tive a permissão 

para apertar o play do gravador. 
 

Como era chegada a hora do almoço, nos despedimos todos da mãe de santo e 

eu de Campo Grande, pois, estava retornando a São Paulo e me prepararia para voltar 

no ano seguinte e finalizar o campo aberto para a pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

193 



8. PAI ROBSON FACCIROLI 
 

 

Diário de campo, 17 de fevereiro de 2015. Estou de volta à Campo Grande para 

finalizar o meu trabalho de campo, para a entrevista com Pai Zazi em Corumbá. Será a 

primeira vez que irei a Corumbá, até o presente momento não tinha conseguido nenhuma 

conexão com ninguém de lá, me parece que a presença destas religiões nesta cidade ficou 

no passado, não sei! 
 

O clima por aqui está mais ameno em relação a dezembro, choveu bastante 

durante o mês de janeiro, está tudo muito verde e a terra mais vermelha do que antes. 

Ainda assim, o sol queima forte na pele e brilha tanto que a gente até chega a franzir os 

olhos por causa da luminosidade. 
 

Cheguei no dia 16 aqui em Campo Grande, já fui ver Pai Robson, pois 

aconteceria uma festa, um xirê para Oxalá em seu terreiro que marca não apenas o inicio 

do ano, mas também a reabertura da casa. 
 

A festa aconteceu na parte da tarde, já quase no início da noite e foi uma festa 

bem típica para Oxalá. O terreiro de Pai Robson é muito bonito, todo branco, com o 

nome da casa escrito no muro bem grande: “Ilê Asé Alaketu Babá Ajagunan”. Na 

entrada tem um poço de água, e várias casas de assentamento de Santo, o Senhor Exú 

mora no portão e o salão de festas vem logo a seguir, a cozinha fica nos fundos, onde 

também fica o roncó que nesse dia estava lotado de Filhos que se arrumavam para os 

festejos que iriam acontecer logo mais. Da cozinha o cheiro da comida salteava pelo ar 

e tomava todo o espaço da casa, criando um verdadeiro ar de festas. 
 

As pessoas chegavam aos poucos, Pais e Mães de Santo de vários terreiros da 

cidade, convidados de Pai Robson que vieram lhe prestigiar. Está ai uma questão muito 

presente na sociedade do Santo, que é o prestígio que se conquista nessa sociedade, ter 

gente vinda para sua casa denota o respeito que o Pai de Santo adquiriu na sociedade, e 

é também uma forma de testemunho do tipo de Candomblé que se faz, sobretudo, quando 

as pessoas buscam a originalidade e a verdade dentro do ritual. 
 

Desta forma não tardou muito até Pai Robson vir pessoalmente e cumprimentar 

um a um de seus convidados, inclusive a mim, que já era notícia corrente entre os 

convidados, afinal, saber que tem um pesquisador de fora, pode assustar por um lado 

porque as vezes significa alguém bisbilhotando para falar mal ou pode também 
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significar o prestígio e a importância do terreiro e da religião que chamou a atenção de 

algum acadêmico para realizar pesquisas. 
 

Feitas as apresentações, não demorou muito para que os akidavís começassem a 

bater no couro dos tambores, chamando para o grande salão todos que quisessem 

testemunhar a chegada de Pai Oxalá. 
 

E começou os cânticos em iorubá, e as saudações a todos os Orixás da casa, um 

a um foi saudado e lembrado, até que chegou a vez de toda a família de Oxalá, começando 

por Oxaguiâ, Oxalufã e Oxalá. Houve choro, comoção e muita emoção na vinda desses 

Orixás, muito respeitados e queridos por todo o povo de Santo, pois, de todos os Orixás 

eles representam o que tem de mais puro e verdadeiro, e não é a toa que sua cor é a 

branca. 
 

Pedidos foram feitos, e bênçãos recebidas e ao final da festa todos foram 

convidados para a varanda dos fundos do terreiro, anexa a cozinha onde o jantar seria 

servido. Regado a champanhe, peixe e toda a comida que Pai Oxalá gosta como a canjica 

e adentramos a noite na conversa sobre as memórias do terreiro.  
 

Conversamos um pouco, e consegui marcar para o dia seguinte na parte da 

manhã uma conversa para acertarmos os detalhes dessa entrevista. Pai Sina também 

estava presente nesse dia e ficou responsável por me levar lá no dia seguinte. 
 

Não dormi muito naquela noite, saí muito tarde do Ilê de Pai Robson, e no quarto 

do hotel, fiquei mais algumas horas revendo as entrevistas que já havia feito, analisando 

a rede que já tinha construído. Ao final fui vencido pelo sono e na manhã seguinte fui 

vencido pelo telefone do hotel que não parava de tocar na cabeceira da minha cama, e 

quando atendi era Pai Sina, me esperando no saguão, eu já estava atrasado para a 

entrevista com Pai Robson. 
 

Não demorou mais que trinta minutos até que chegássemos a sua casa, ele já 

estava pronto nos esperando. Serviu água e café, e nos recebeu em seu escritório que fica 

ao lado do roncó, naquela varanda dos fundos de seu terreiro. 
 

Não parecia que na noite anterior havia acontecido uma festa ali, tudo estava 

lavado e muito mais branco que no dia anterior, nenhuma louça, nenhuma mesa, nenhum 

copo ou garrafa de bebida se fazia presente naquele ambiente. Pai Robson vestido de 

branco, sentado em sua mesa, nos recebeu e me perguntou sobre o que era a minha 

pesquisa e no que ele poderia me ajudar. 
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Contei-lhe os detalhes e o progresso feito até ali, e lhe perguntei quando 

poderíamos marcar para que ele pudesse me contar a sua história e ele me respondeu de 

pronto que seria naquele momento, que ele estava preparado. 
 

Embora ficasse assustado, meu contentamento foi maior, não esperei mais, abri 

minha mochila, peguei meu caderno de campo, pilhas, caneta e gravador, me organizei 

rapidamente e posicionei o gravador em cima da escrivaninha, expliquei a ele os detalhes 

burocráticos da entrevista e começamos, e ele me perguntou por onde eu queria que ele 

começasse e eu lhe disse que deveria ser do começo, e assim ele fez: 
 

Meu nome é Robson Facciroli, sou nascido em Campo Grande – Mato Grosso do 

Sul. Moro na Avenida Europa, na Taquarussu. Eu tenho uma família simples, sou filho 

adotivo de um casal de homossexuais e tive uma infância muito tranquila. Tive uma boa 

educação. 
 

Minha mãe me deu eu tinha meses, tinha nove meses de vida. Ela era de uma 

família muito simples e eles não tinham condição na época e como ela conhecia os meus 

pais e eles tinham muita vontade de ter um filho, e no final de uma conversa, de um bate 

papo, eles me adotaram. Naquela época era muito mais fácil uma adoção. Eu fui 

registrado no nome de um deles como pai biológico e ele colocou como minha mãe a 

irmã dele só que com o sobrenome invertido para não bater as informações, e eu fui 

registrado assim. Um dos meus pais é o Nilton da Silva que foi quem me iniciou no 

Candomblé e o Antonio Sérgio que é o meu pai de registro, o sobrenome que eu carrego. 
 

Com sete anos de idade eu tive muita curiosidade em conhecer minha mãe 

biológica, porque logo após a adoção ela foi embora de Campo Grande e meu pai até 

procurou ela, colocou investigador pra saber por onde ela andava e no meu aniversário 

de sete anos eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Ela ficou com a gente um ano 

e meio, residindo na nossa casa, mas acabou que não se adaptou ao nosso meio, pois, ela 

tinha a maneira dela de viver, de enxergar o mundo, não se adaptou a nós e foi embora. 

Passaram uns dois anos ela voltou pra fazer uma visita e trouxe a notícia de que eu teria 

uma irmã, de outro casamento. Essa minha irmã deveria estar com um ano de idade. 

Minha mãe ficou mais uns meses morando com a gente e logo foi embora de novo e 

depois disso não tive mais notícias dela. 
 

Eu estudei. Meus pais me deram estudo. Me deram uma boa educação. Me deram 

carinho e me ensinaram o lado bom e o lado ruim da vida. Foi bem tranquilo, foi bem 

harmonioso o viver com eles. O Nilton trabalha no hospital, então a gente sempre 
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teve mais proximidade porque ele me levava pra passear, conversava comigo, já o meu 

pai Sérgio, ele mexia com vendas de roupas e viajava muito para buscar essas roupas, ele 

vendia pra fora, então o nosso convívio não era muito próximo. A gente se via mais nos 

fins de semana, uma ou duas vezes por semana. Já com o pai Nilton a gente tinha mais 

convivência, saía para o cinema, pro shopping. 
 

Na escola, ter dois pais? Bom, foi tranquilo. Na fase da infância, no primário, foi 

tranquilo. Na adolescência houve alguns problemas, alguns questionamentos por parte 

dos colegas né. Essa questão de dois pais no dia das mães, sempre dava problemas, porque 

eu tinha ‘pãe’ né. Eles colocavam esse nome porque era pai e mãe e muitas vezes isso 

virava uma piadinha, tiravam um sarrinho, que acho que é normal da adolescência. Pra 

mim isso tudo foi tranquilo. Meus pais sempre me explicaram que eles eram pais do 

coração e nunca esconderam a situação. Sempre me respeitaram. Na minha infância, 

nunca usaram palavras ou gestos que pudessem me chocar ou até influenciar algo na 

minha vida. Nunca tive isso! 
 

Tive uma adolescência tranquila também. Eu sempre saí muito, sempre fui muito de 

passear e desde cedo eu conheci a religião. Eu tinha meus sete anos de idade quando eu 

comecei a frequentar a Umbanda e já apresentei sinais de manifestações de entidade. 
 

Foi com sete anos que eu vim a trabalhar com meu caboclo, mas como eu era 

muito novo, muito criança meu pai falava que não era o momento. Eu sempre tive 

adoração e desde criança eu já queria bater cabeça, colocava o vinil pra ouvir as cantigas 

e batia cabeça na caixa de som como se fosse o altar. Sempre tive carinho pela religião. 
 

Aos meus dezesseis anos de idade eu comecei a bolar, que é o momento que o 

Orixá toma pedindo a iniciação, então, acontece desmaios súbitos. Nessa época eu 

estudava na escola adventista, no CEAC, que fica aqui no trevo do Imbirussu. Então 

quando isso acontecia, eles ligavam para os meus pais e diziam que eu estava passando 

mal, que tinham que me levar no médico porque estava acontecendo alguma coisa porque 

eu estava tendo muitos desmaios, na educação física, no recreio, mas, eles não entendiam 

da religião. 
 

Eu comecei a frequentar as festas de Candomblé e lá também aconteciam as 

mesmas coisas, e o meu pai relutando porque ele não queria, então ele relutou até o 

momento que não tive mais como adiar. Eu me iniciei no Candomblé aos dezesseis anos 

de idade com o meu pai Nilton, que é meu pai adotivo, e esta iniciação foi na casa do Pai 

Ladenã, que tinha Candomblé aqui no Caiçara. O meu pai e ele eram Irmãos de 
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Santo, mas como meu pai não tinha casa, então eu fui pra casa do Pai Ladenã que na 

minha feitura ficou como meu pai pequeno. 
 

Eu fiquei vinte e oito dias recolhido e passei pelos preceitos de noventa dias. Me 

iniciei na Nação Angola, a diretriz por aqui na época era Angola, então fiquei de preceito 

esses noventa dias e com o quelê. Fui pra escola de cabeça raspada e isso provocou muita 

curiosidade e meus amigos sempre perguntavam: o que tá acontecendo? Por quê? Como 

que é? E até algumas pessoas falavam: “Ah! Pegou piolho! Por isso”. E dessa maneira 

esse período passou batido, embora algumas dessas pessoas sabiam da minha iniciação 

na religião. 
 

Me iniciar foi muito bom porque eu tive na minha infância muitos problemas de 

doença como: bronquite e asma e depois que eu fiz o Santo, assim, se eu tive um gripe de 

cinco em cinco anos, de seis em seis anos pra mim foi muito. 
 

Então eu me iniciei na casa de Ladenã e prossegui com a minha trajetória, 

tomando as minhas obrigações de um ano, três anos até eu completar o ciclo de sete anos. 

Nesse tempo, meu pai o Nilton, que a adjina dele é Omin Sylesy, já tinha aberto o barracão 

aqui em casa, neste mesmo local, tanto que a obrigação de sete anos eu já tomei aqui nesta 

casa. Nesta obrigação vieram o Ladenã, o Pai Pedrinho e o meu pai, então essas três 

pessoas que me passaram o meu decá. E os três são de Oxum, que é a senhora da 

cachoeira, das águas doces e Pai Pedrinho hoje está no Oro, está no céu. 
 

Então a partir do momento que eu recebi os meus direitos, passei a ter o poder de 

iniciar também as pessoas e foi aí que eu comecei a trajetória da minha casa de 

Candomblé. Eu já era herdeiro da casa de meu pai Nilton que é essa casa que eu toco hoje 

aqui. 
 

Eu sempre tive muita paixão pela Nação Ketu e aqui em Campo Grande o que 

imperava era Angola, sobretudo quando eu fiz o Santo, só depois as pessoas de Ketu 

foram chegando a Campo Grande e aí a gente foi conhecendo a forma e os costumes deles 

tocarem Candomblé e eu me encantei muito, gostei, me identifiquei. Procurei algumas 

pessoas pra conversar, pra tirar dúvidas, informações e acabei tomando obrigação na casa 

de Ketu. 
 

A primeira pessoa com quem me identifiquei foi com o Baba Willian e conhecido 

como Caobaressí lá de São Paulo. Ele esteve muito tempo morando aqui em Campo 

Grande e foi aonde eu iniciei meus primeiros iaôs, meus primeiros Filhos, na nação Ketu 

com a orientação e ajuda dele. 
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Porque minha história é assim: quando meu pai Nilton me iniciou, ele fez isso 

com um propósito. Eu fui o único filho dele, então eu represento a nossa árvore 

genealógica, assim ele me iniciou para eu dar continuidade a nossa vida espiritual, porque 

nós temos ancestralidade e ela vai passando de pai pra filho, e eu fiz isso. Mas quando ele 

meu deu o meu decá, então ele também me deu o direito de seguir a minha caminhada e 

fazer a minha história, a minha trajetória. Ele não parou com o Candomblé, ele se cuida, 

toma obrigação uma vez por ano, a gente faz as coisas pra Oxum, para os Ogãs, para as 

pessoas mais velhas e eu até trago pessoas do meu axé, mais velhas pra cuidarem dele pra 

mim, mas, ele não está mais efetivo, na prática. Ele é uma pessoa adepta que cuida de seu 

Orixá porque quem toma conta da casa sou eu. 
 

Hoje eu não estou na nação Angola, estou na nação Ketu, mas não estou mais no 

axé de Babá Willian, eu fui pra casa de Pai Edson que é de Campo Grande. Ele é 

conhecido aqui como Pai Edinho do Oxóssi. Eu passei por reformulações na religião. Eu 

raspei em 1994 e tomei obrigação com ele em 2002 ou 2003 senão me engano. A nossa 

religião tem uma premissa que é assim: você tem que ter pra você transmutar, então como 

eu saí de Angola que é um ritual totalmente diferente, onde não se louva Orixá, se louva 

Inquice, eu tive que passar por uma reformulação e aprender a cuidar de Orixá, que é da 

nação Ketu. Então eu aprendi como se procede, se inicia com o Orixá, se caminha, tive 

que passar por uma obrigação, raspar a cabeça novamente, passar por todo o ritual de 

Ketu para dar continuidade e legalizar a minha casa perante o Orixá em Ketu. 
 

O nome da minha casa antes era Abassá Aviri Oxã e hoje é Ilê Axé Alaketu Baba 

Ajagun, mas o Santo de cabeça não mudou, é o mesmo e o que mudou foi a forma, a 

maneira de se cultuar. Inquice é Angola fala Bantu e nós que somos Ketu falamos Iorubá. 
 

Hoje o axé a que eu pertenço é da Casa de Pai Edson e é o Oxumarê, de Salvador. 

Então nós somos descendentes da casa Nagô Vodum que é uma miscigenação da nação 

Nagô e do Vodum que é da nação Gege. E foi nesse axé que eu tomei obrigação e nele eu 

recebi o meu Oiê, que é a cabaça do destino que é o nosso Egbádú, e daí pra frente dei 

continuidade a minha casa de Candomblé e estamos juntos até hoje. 
 

O Pai Edson mora na Pioneira hoje, aqui em Campo Grande mesmo, ele é filho 

de Baba PC, o Candomblé dele chama Ilê Axé Omó Ori Odé e eu estou com ele. O Willian 

foi mais orientação mesmo, não cheguei a tomar obrigação com ele, ele foi um amigo, 

como se fosse um professor, não chegou a ser zelador de Santo – a gente chama 

 

199 



de olunkó, que é o nosso professor e ele foi quem me iniciou nos primeiros passos no 

Ketu. Por causa dessa mudança de nação, então tive que alterar muita coisa, por que eu 

saí da Angola e fui pro Ketu e tem muita diferença. 
 

A diferença entre o Inquice e o Orixá está no ritual, no nome, nas comidas, nas 

rezas, nas vestimentas. Muda praticamente quase tudo. Inquice é uma forma de cultuar o 

Deus, por exemplo, Ogum – Orixá da guerra, do ferro, da tecnologia – em Iorubá, em 

Bantu ou Angola ele é Roximocumbi. Então tem diferenças na forma de rezar o angorocí, 

que é o que a Angola reza, assim como os quibucos e uma infinidade de rezas direcionadas 

ao dialeto Bantu. Em Ketu o orixá fala Iorubá, aí nós temos as nossas rezas que são os 

unlés do Orixá, os barius que são as cantigas, os louvores, as vestimentas. 
 

O Ogum do Ketu é o Roximocumbi da Angola; a Oxum do Ketu é a Dandaluna 

em Angola; a Iemanjá é a Kaiá, então tem essas diferenças porque é a tradição daquela 

aldeia na África. O povo de Angola que fala Bantu era de um tipo de agricultura enquanto 

que o povo de Ketu já tinha outro tipo de agricultura. Então o que eles plantavam e 

colhiam era o que eles ofereciam ao Orixá ou Inquice. Em Angola não se cultiva o cará 

ou a terra não era boa para o cará, mas, em Ketu tinha o cará, então eles ofereciam à 

Ogum, Oxaguiã – que inclusive é o Orixá que mais come inhame, é a comida predileta 

dele. Muda muita cosia por causa da cultura regional e do dialeto daquele povo que veio 

escravizado pro Brasil e que aportou lá na Bahia, onde, alguns foram pro Rio Grande do 

Sul a começaram a difundir a religião. 
 

Tanto que na África não tem casas de Candomblé. Lá, cada cidade, cada aldeia, 

se louva um Orixá. Aqui, com a escravidão que foi fundada, em Salvador a primeira casa 

de Candomblé que é o Engenho Velho, a famosa Casa Branca onde cada um de cada 

aldeia se juntou e fundiu a casa de Candomblé. Os costumes e as tradições deles foram 

implantados ali pra se louvar só alguns Orixás, num único espaço, num único terreno. São 

mais ou menos dezesseis ou dezessete Orixás popularmente conhecidos no Brasil, mas 

na África são mais de trezentos entre os Irumalés e Ebarás. Então tem toda essa diferença 

e foi por isso que eu tive que tomar obrigação de novo quando eu fui pro Ketu, pra casa 

de Pai Edson. 
 

Eu já conhecia o Pai Edson desde a infância por que ele sempre visitava as casas 

de Candomblé aqui em Campo Grande e eu frequentei muita a casa dele. Ele tocava aos 

domingos pra catiço, que são as entidades brasileiras como o boiadeiro, o caboclo, 

marinheiro, marujo e nós tínhamos amizade. Ele também teve uma época que ficou 

afastado da religião por problemas pessoais, mas, quando retornou foi no mesmo 
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caminho que eu. Nós acabamos fundando uma aliança com um objetivo que era caminhar 

o Candomblé. Acabei indo pra casa dele e fiz as coisas com e ele e estamos juntos aí. 

Nessa época eu já estava com dezenove pra vinte anos. 
 

A minha infância sempre foi voltada ao Candomblé, sempre! Quando não estava 

aqui em casa, estava na casa do Edson ou estava na casa de Pai Ladenã ou viajando pra 

São Paulo ou Rio de Janeiro. Então o Candomblé foi como uma escola pra mim. Então a 

gente tem que frequentar e tem dias de você ir, de participar das obrigações, dos orôs, dos 

rituais, e se você está no dia a dia da casa de Candomblé então você está aprendendo 

alguma coisa, um dialeto, a postura, como pedir benção, como agradecer o alimento, 

como agradecer o dia. Lá a gente levanta cedo pra rezar para o dia, agradecer a 

Olodumare, Orumilá, pelo dia, pela vida, por mais uma batalha que a gente vai trilhar e 

também agradecer a noite, agradecer por aquele dia que passou, louvar as energias, os 

Orixás, a natureza e a folha que pra nós é sagrada, a terra é sagrada, o ar que é sagrado. 

A gente louva tudo! 
 

Então, levanto de manhã, você louva: a folha, a água, o ar, a terra, a vida. Essa foi 

minha trajetória desde pequeno onde eu fui aprendendo a transmutar. E eu fui conciliando 

a escola com o Candomblé. Na época eu estudei até a oitava série e hoje eu estou 

terminando o EJA, porque eu tive problemas pessoas e familiarese tive que interromper 

os meus estudos, mas, retornei agora e pretendo fazer a minha faculdade, que é Direito, é 

o meu sonho de consumo. 
 

Os meus pais sempre me acompanharam e me apoiaram nessa trajetória. Sempre 

me incentivaram nas minhas decisões, eles sempre perguntavam: Você quer realmente? 

Você tem vontade? É uma religião muito bonita, de mistério e de muita responsabilidade 

e dedicação, é isso que quer? Tem certeza? Então vai! 
 

Eu já fui casado, hoje sou divorciado e tenho uma filha biológica, de catorze anos 

que, vive com o pai Nilton -quem me iniciou - então ela mora com o avô. Ela está no 

caminho do Orixá, mas, a gente nunca força nada, porque criança, ela vem, ela vê, ela 

analisa: se é bom, se não é, se ela quer, que se ela não quer; então, nada pode ser forçado, 

tem que vir natural, porque o Orixá é sentimento. Ela não é minha Filha de Santo, porque 

a gente não pode dar o segredo da vida duas vezes, então quando é o filho de sangue, ele 

não pode iniciar o genitor e o genitor não pode iniciar o filho, pois, o segredo da vida não 

pode ser dado duas vezes. 
 

Quando a gente se inicia no Candomblé, tudo o que você fez de errado, seja em 

maldade, pensamento, uma falha, um deslize, seja o que for, a partir do momento que se 
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iniciou, você vai passar por ebós, por rituais que vão eliminar toda aquela sua vida 

passada. Um exemplo disso que estou falando é o Jorge que amanhã ele vai entrar pra 

fazer o Santo. Então ele vai ser dofono de Ogum – se ele for filho de Ogum – então, até 

o momento dele tomar o primeiro ebó ele é Jorge, tudo o que ele errou, tudo o que ele 

fez, as resmas do passado dele, as falhas, tudo vai ser eliminado ali, naquele ebó e ele vai 

ter uma nova oportunidade de vida, de caminho, de diretriz no mundo espiritual e no 

mundo material. Ele vai passar pelo ritual, vai se iniciar e vai fazer todo o processo, vai 

ter a saída dele, do Candomblé dele e então ele será apresentado para a sociedade como 

dofono do Ogum porque nasceu ali uma nova pessoa. Então, como a pessoa nasce de 

novo, um pai de sangue não pode iniciar um filho e nem o filho iniciar o pai. 
 

Eu abri essa casa aqui, que na verdade era do Pai Omisylessy. Ele já tinha o 

terreno, que foi ganhado pra Oxum, então, essa terra aqui, esse chão é da Oxum e foi ela 

quem me iniciou e me deu os sete anos pra eu dar continuidade na espiritualidade dele, 

na família, na árvore genealógica dela. Nós fomos construindo a casa de Candomblé aqui 

aos poucos e em 2001 eu abri e inaugurei com os meus primeiros Filhos e de lá pra cá eu 

venho expandindo, iniciando mais pessoas e dando continuidade, caminho e ajeitando as 

coisas pra quem precisa. 
 

Em média hoje eu devo ter iniciado mais uns cem Filhos de Santo, tanto em 

Campo Grande quanto fora, porque eu tenho filhos em Dourados, Naviraí, tenho filho 

que mora no Japão e em São Paulo. Nem todos esses filhos são frequentadores de minha 

casa, porque ou mora fora de Campo Grande ou escolheram outras casas de Candomblé 

pra frequentar e outros ainda, escolheram outra religião como opção de religiosidade. Em 

média, aqui na casa tenho frequentando uns quarenta Filhos de Santo. Há uma 

rotatividade, as pessoas vêm, cuidam do Santo, outras fazem por necessidade de saúde, 

problema pessoal, enfim, elas vêm, se iniciam, alcançam aquele objetivo e depois vão 

embora. Nós temos um ditado que diz assim: “Muitos são os chamados, mas poucos são 

os escolhidos” pra realmente fazer parte, porque é uma religião muito séria, complexa, 

que pede dedicação, tempo, doação. Algumas pessoas não conseguem e acabam optando 

por alguma religião ou vem anualmente, faz as obrigações pro Santo e vão pra sua casa. 

Cuidam basicamente de seu Orixá pessoal e pronto. 
 

Aqui sempre teve muito terreiro. Na infância, já falei, tinha muitas casas de Candomblé 

Angola. Eu me lembro da casa de Seu Tito Corrêa da Costa, ele foi um dos pioneiros 

por aqui; tinha a casa de Aderbal, eu era muito novo, mas, me lembro de ir a casa dele. 

Lembro que também tinha muita repressão da polícia, pois, não se podia tocar 202 



Candomblé, muita gente tocava escondido, tinha que pedir quase implorar por uma 

autorização pra poder fazer um Candomblé, esticar o culto, tocar os tambores que é nossa 

percussão que acompanha os cânticos, os louvores, então, era muito difícil. Hoje nós 

temos muito mais espaço, mais facilidade. 
 

Tito e Aderbal foram os desbravadores da religião aqui em Campo Grande, 

sofreram muito preconceito. Eram na verdade três grandes aqui: Tito, Aderbal e Ladenã 

que foi iniciado pelo Aderbal. Agora de Umbanda tinha muita gente que tocava, eu me 

lembro da Dona Alzira – mulher guerreira, batalhadora, sofreu muita dificuldade, muito 

preconceito e tocava uma Umbanda muito bonita. Mas devia ter mais gente tocando, esses 

que eu falei, eu conheci pessoalmente, e quem deve saber mais sobre os antigos daqui é 

o Baoxé, o Zazi que é uma pessoa que herdou a casa de Ladenã, o Orô, meu padrinho que 

foi iniciado pelo Kilambô que era uma pessoa antiga, mas não tinha casa aberta, mas, 

contribuiu muito pra expansão do Candomblé aqui. Kilambô deixou um filho iniciado 

que é o seu Aurélio que é uma pessoa que conviveu com esses antigos. 
 

Eu não lembro muito dessa época, eu era muito novo, mas, lembro mais das festas, 

das danças. Como era criança, quase não participava porque ficava brincando em volta 

do terreiro, perturbando o Pai de Santo por ali. 
 

O espaço para o Candomblé, a aceitação da população, da sociedade em geral, 

isso mudou muito. A tradição também mudou porque o espaço Brasil/África, sendo a 

África a nossa matriz também mudou bastante porque havia dificuldade muito grande, 

tanto do africano vir para o Brasil quanto do brasileiro ir para a África em busca de 

conhecimento, em busca da sociedade do Santo, em busca de saber mais sobre essas 

energias que nós cultuamos. Hoje essa ponte é muito grande e vasta, da gente poder estar 

conversando, aprendendo a usar a língua, traduzir as cantigas que a gente canta. 

Antigamente se passava – porque a nossa tradição é oral – de boca em boca, do velho 

para o mais novo sem saber o que estava falando ao certo e hoje, você pode contratar um 

Olokó que é um professor de Iorubá pra você traduzir e saber o que se está rezando. 
 

O Catolicismo tem a sua bíblia, o Islã tem o alcorão, o Budismo tem o sutra como 

referência e o Candomblé não tem nenhum registro. As nossas cantigas, nas nossas rezas, 

são os registros da nossa religião porque as nossas cantigas retratam a passagem da vida 

do Orixá, o momento de: dor, de guerra, felicidade, insatisfação, ira, momento que eles 

erraram, que foram vitoriosos; e assim são as nossas rezas. 
 

Hoje  tem  uma  proporção  de  gente  que  vem  da  África  muito  grande,  são 

comitivas que vêm para assembléias, reunião, palestras. Mudou muito. Eu participo, 203 



sempre que posso. Se eu tenho um tempinho eu vou. Já fui pra São Paulo num congresso 

de Babalorissás, foi uma reunião muito boa que aconteceu na Câmara dos Deputados. 

Aqui em Campo Grande também teve várias. Então, a religião está se organizando, vem 

se divulgando, se propagando cada vez mais, ao contrário de antigamente que era bem 

fechada. Essas reuniões em Campo Grande são organizadas pelas federações, e aqui tem 

FECAMS que é do Irbis, que também apoia o Candomblé e divulga alguns projetos e 

também tem uma Federação que já existia e que está reabrindo e além delas tem o 

professor Lino que também está fazendo um trabalho maravilhoso na UFMS. São essas 

pessoas que hoje estão trabalhando e organizando para a sociedade o que é o Candomblé, 

com o objetivo de divulgar e não banalizar. 
 

Ainda hoje muitas pessoas acham que Candomblé é matança de criança, bruxaria, 

feitiçaria, se mata criança pra fazer sabão, que a gente faz vodu com bonequinhos e na 

realidade, a nossa religião é o nosso Orixá, é amor, paz e natureza. Por causa dessa visão 

que as pessoas têm, a gente sofre denúncia, embora, eu nunca tive problemas com a 

polícia, mas, tenho irmãos que já foram denunciados por fazer barulho na sua casa e até 

acabou sendo condenado a pagar multa. Aqui em casa, graças a Deus eu nunca tive esses 

problemas porque eu tenho uma política de boa vizinhança. Eu estou sempre 

conversando, explicando para os vizinhos o que está acontecendo, convidando eles para 

minhas festas, pra conhecer, embora sempre tem algumas pessoas que, por causa do 

barulho, não aceitam. 
 

Na igreja se pode gritar, fazer seus louvores até meia noite e a gente só pode tocar 

o nosso Candomblé, porque está na lei, até as dez horas, é a lei do silêncio. Antigamente 

era pior porque a polícia invadia, prendia, batia e levava até Santo preso, sem querer saber 

se a pessoa estava ou não incorporada e depois, mandava fechar a casa e as pessoas 

embora do terreiro, da festa. Hoje isso não acontece mais. Cada casa de Candomblé é 

particular então pra polícia entrar e mandar fechar só se você extrapolou a lei do silêncio 

ou se tiver um mandato, mas, as igrejas sem sempre seguem a lei do silêncio e nada 

acontece. E se tem uma igreja ao lado de uma casa de Candomblé, aí é problema. 
 

Eu tenho uma amiga que tem um terreiro de Umbanda e ela vem enfrentando um 

problema seríssimo porque – ela é uma das Umbandas grandes aqui em Campo Grande 
 

– na esquina da casa dela foi aberta uma igreja e eles marcaram no asfalto um espaço pra 

deficiente poder estacionar o carro, isso limitou as vagas de estacionamento lá, de 
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modo que quando tem toque na casa dela, se algum visitante estacionar na frente da igreja 

o pastor bate palma e manda tirar o carro porque está na frente da igreja. Eles atiram pedra 

na casa dela, passam buzinando na frente, até esses tempos atrás, um rapaz entrou armado 

dentro do terreiro, bem na hora de um trabalho. É uma situação muito difícil em alguns 

lugares. Eu sou muito abençoado aqui neste bairro, porque não sofro com este tipo de 

problema, mas a intolerância e o preconceito ainda existem desde a época dos antigos, 

dos pioneiros. A gente quer ser respeitado, a gente não quer ser aceito, apenas respeitado. 

Só isso! 
 

O fato de o Candomblé ser aqui no Mato Grosso do Sul não muda nada em relação 

aos outros lugares que também sofrem discriminação. O nosso não é diferente, porque o 

Candomblé em si já é uma tradição e a gente aqui apenas segue essa tradição, e a Bahia 

é o ponto de referência. 
 

As festas que nós fazemos hoje em dia aqui são como lá: Águas; Pilão; Mamulê 

d’Ogum; Acará Oyá; Olubajé; É a tradição do Candomblé, é a tradição dos Orixás que é 

milenar. Aqui não tem uma tradição exclusiva de Campo Grande porque o Candomblé 

vem da África e hoje a nossa mãe é a Bahia – Salvador, e a maioria dos axés têm como 

matriz Salvador. As pessoas que tocam aqui, a maioria segue um axé que vem de 

Salvador, tanto na nação Angola: Bate folha e Tumba Jussara que são as casas de matriz 

Angola em Salvador; quanto em Ketu que tem: Apó Afonjá, Casa Branca, Gantois, 

Oxumaré; A nossa tradição é a Bahia e nós fazemos o que os nossos mais velhos nos 

ensinaram. 
 

O Candomblé apareceu aqui no Mato Grosso do Sul foi por um desses pioneiros 

que se iniciaram em uma dessas casas e vieram morar pra cá, por algum motivo: trabalho, 

família; e acabaram firmando aqui e resolveram abrir casa ou começaram a atender as 

pessoas, fazer um trabalho, uma consulta, porque, existe isso na nossa religião – que é 

você atender uma pessoa, dar uma palavra amiga, confortar a pessoa, tranquilizar a cabeça 

que está perturbada. É por osmose, a pessoa acaba batendo na porta da sua casa e você 

vai atender e aí ela fala pra outra pessoa e já vai ajuntando pessoas e quando a gente vê 

já está fazendo uma festa pra algum Orixá e no fim você está com a casa aberta. Então, 

vai acontecendo, é muito mágico e muitos Pais de Santo nem projetaram isso pra sua vida, 

mas, vai acontecendo e você vai sendo tomado por aquela energia de cuidar dos outros, 

deles ficarem dentro da sua casa e quando vê já está com uma estrutura de vinte ou trinta 

Filhos de Santo, iniciando, raspando. 
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Eu creio que isso acontece e aconteceu com os pioneiros, que acabaram 

difundindo o Candomblé aqui em Campo Grande. E o que eu sei da história toda é que 

começou em Corumbá, o foco da coisa foi lá, porque a maioria das pessoas vieram de 

Corumbá pra Campo Grande e se não me engano foi Pai Aderbal que era de lá, e o Cocota 

também era, e eles começaram na Umbanda e foram iniciados no Candomblé e de lá 

migraram pra cá. 
 

O Candomblé aqui é um Candomblé vivo. A gente traz pessoas de São Paulo, de 

Salvador – Meu Pai Babá PC já esteve aqui na casa de meu Pai Edson. Eu já tive a graça 

de ter parentes de Salvador aqui na minha casa. Então, o Candomblé que eles fazem em 

Salvador é o Candomblé que é feito em São Paulo, no Rio de Janeiro e hoje é feito em 

Campo Grande, não tem diferença. É claro que alguma diferença tem, mas é uma 

particularidade de cada Pai de Santo quanto à um detalhe de organização de festa, com o 

Buffet, o requinte da festa, mas, a tradição do Orixá, a particularidade do Orixá, o que 

cabe a ele, não há diferença. 
 

E ser Pai de Santo é ser Pai de Santo. Pai de Santo é pai! Não tem o melhor nem 

o pior. Ser Pai de Santo é uma escolha, é uma opção e é você quem escolhe né! Tudo o 

que a gente escolhe pra nossa vida, é claro que vai ter as suas dificuldades. Estudar, se 

formar, montar escritório, atender as pessoas, fazer uma carreira, fazer seu nome, deixar 

a sua história, você vai passar por percalços, por dificuldades, pelos altos e baixos, e com 

a trajetória de um Pai de Santo é igual. 
 

O gratificante do Candomblé é a pessoa que bate na sua porta com um problema, 

com uma dificuldade, chorando, perturbado e você recorre aos orixás com uma vela, com 

um banho, um ebó, um ritual e aquela pessoa caminha, ele sai da sua casa tranquila e a 

vida dela se encaminha e ela casa, tem filhos, forma família. Esse é o lado bom! O lado 

ruim é igual Jesus Cristo que não agradou a todos, então, como é que nós vamos agradar 

a todos? Tem pessoas que se chateiam, que não ficam contentes com você e até mesmo 

com a religião e acabam falando mal, criticando sem ter conhecimento, pra mim isso é o 

lado ruim. Internamente tudo é muito bom, até os problemas é gratificante porque a gente 

aprende com eles. 
 

Um dos problemas mais comuns que a gente lida aqui na casa é com a 

organização. Mexer com gente é complicado. Trazer a família, organizar, orientar, ensinar 

o dialeto, as cantigas, as danças e às vezes vem uma família totalmente desestruturada, 

pai com mãe e você vai colocar na sua casa, vai abrir a porta da sua casa pra essas pessoas 

é complicado. Tem que trabalhar a harmonia, fidelidade, sinceridade, 

 

206 



tranquilidade, o amor entre eles, a educação, então essa parte é a mais difícil, mais 

dolorosa do Candomblé. O Pai de Santo tem que ser amigo um segundo pai mesmo. Além 

disso, tem que ser psicólogo, médico, psiquiatra, um pouquinho de tudo na vida desta 

pessoa e cada um tem uma maneira de pensar. É difícil trabalhar com as pessoas para que 

todas tenham o mesmo pensamento e a mesma visão. 
 

Todo Pai de Santo tem os seus limites, tem as suas regras. Um iaô não pode ser 

um Pai de Santo. Um Pai de Santo de dez anos não pode ser um Pai de Santo de vinte 

anos, então nós temos muita hierarquia e o nosso limite cabe até onde o nosso mais velho 

pode ir. Se o nosso mais velho pode ir até aqui, a gente vai atrás dele, mas não pode 

ultrapassar ele. 
 

Às vezes a gente tem problemas no amor porque é difícil conjuminar as duas 

coisas, ou a pessoa não é do Santo e não aceita, aí, a gente acaba tendo problemas, porque 

nós temos preceitos e tem época que você não pode beber, comer determinadas comidas, 

não pode praticar sexo e nem pode ir a balada ou um barzinho, enfim, se um 

relacionamento é com uma pessoa que não é da religião, ela vai lhe cobrar, mas, quem é 

da religião, automaticamente sempre procura alguém que também faça parte, porque 

conjumina, une, fortalece muito mais. 
 

Toda pessoa de Candomblé também sonha, e isso é mais uma questão, porque o 

Orixá transmite através do sonho mensagens de cuidado, de cautela, de agradecimento, 

conforto e aviso de algo que está por vir, de alguém que possa vir te prejudicar, então, a 

gente precisa decifrar o sonho porque às vezes ele vem fragmentado e é preciso saber 

decifrar, ou um estudioso do sonho que vai poder te ajudar, te orientar. 
 

A gente sonha principalmente quanto tem que fazer um ritual dentro de uma 

iniciação, porque o Orixá nos transmuta e transmite muita coisa através do sonho, é o 

momento que a gente entra em zen, que é o nosso espaço espiritual entre o orum é o aiê, 

o céu e a terra, é o momento que se tranquiliza, se desprende das contas, do dia a dia, dos 

problemas, das dificuldades, então nesse momento é onde o mundo espiritual nos 

transmite um recado. 
 

Eu sonho sempre com Orixá, sonho com as entidades, sonho com meus familiares, 

sonho com a casa de Candomblé, com situações que na hora não consigo interpretar, mas, 

aí, passa um mês e acontece uma situação e eu acabo me lembrando e percebo que o que 

está acontecendo agora foi aquele sonho que eu tive, e aquilo se concretizou, embora 

tenha levado meses, dias, e até anos. 
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Eu tenho um sonho que me marcou muito que foi quando eu me iniciei e foi uma 

época de muita chuva e o barracão era muito precário e chovia muito onde a gente estava 

recolhido e eu sonhava com Oxalá, que é meu Orixá de cabeça, e ele aparecia, no meu 

sonho, sempre em pé na porta do meu quarto, e ele me olhava, olhava diretamente e 

lançava uma luz sobre meu corpo e eu acordava com muita paz, muita tranquilidade, era 

um sonho muito gostoso de sonhar. Isso foi quando me iniciei. Agora, os outros sonhos 

são muito vagos, mas eu sonho bastante, principalmente com Filho de Santo, sabe, aquele 

iaô que está longe, com alguma dificuldade, aí no outro dia é só ligar pra saber que ele 

está realmente com algum problema, então o sonho acaba sendo um aviso e, por mais que 

nós não sejamos consanguíneos, a partir do momento que você fez o Santo e ele passa a 

ser seu Folho de Santo, nós nos tornamos uma família, e temos laços e por isso a gente 

sente, até a alegria de um Filho a gente sente. A nossa religião é muito sensitiva e o Pai 

de Santo sabe como o Filho está, pelo sonho, pelo abraço, pelo aperto de mão. 
 

Isso é o Candomblé! Isso é vida! Candomblé é festa para o Orixá! Tanto que a 

gente tem o nosso calendário de festas de Orixá que é anual. Aqui em casa a gente abre o 

ano com as águas de Oxalá em fevereiro, por exemplo. Candomblé é tradição então existe 

o Candomblé da nossa matriz que é a casa de Oxumarê e existe o Candomblé da casa de 

meu Pai e após é o Candomblé da minha casa. Tem essa regra, essa hierarquia, esse 

respeito ao mais velho. E Candomblé é isso, é sonho, é festa, é Filho, é dedicação ao 

Orixá. 
 

Eu não posso fazer um Candomblé antes do meu Pai. Então Oxumarê fez as águas, 

aí meu Pai vai fazer a águas e depois dele eu vou fazer as águas e depois que eu fizer na 

minha casa, se eu tiver um Filho de casa aberta, então ele vai fazer na casa dele, porque 

isso são nossas transmutações. Eu recebi o axé na casa do meu Pai, transmutei na minha 

casa e amanhã eu transmuto para o meu Filho e ele vai transmutar na casa dele, por isso 

que no Candomblé a gente tem essa ligação que é forte, de família. 
 

Aqui as nossas festividades começam em fevereiro com as águas de Oxalá, depois 

tem abril com Ogum e Oxóssi, em julho tem Xangô e Yá Airá que é a festa do fogo, a 

festa do acarajé. Em agosto tem o Olubajé, outubro tem Oxum, presente de Oxum e 

presente de Iemanjá e novembro a gente encerra com catiço, que são as atividades de 

Pombagira e Exu, onde pedimos um bom ano. 
 

Então se inicia com águas de Oxalá porque ele é renovação, e são as águas que 

lavam, que tranquiliza, que purificam e hidrata o nosso corpo e nossa vida, é o líquida 
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da vida e a água aqui a gente puxa do poço e usa pra lavar a cabeça das pessoas, encher 

as quartinhas dos Santos, usa pra aspergir essa água na terra pedindo tranquilidade por 

onde a gente passar. É onde se abre as atividades de qualquer casa de matriz africana. 
 

Aqui nós atendemos de segunda a quinta e sábado, porque na sexta feira tem 

preceito religioso, é o dia que não fazemos nada, é o dia de Oxalá, é o dia do descanso no 

Candomblé. Nesse dia a gente não tira ebó, não joga búzios, não faz nenhum tipo de 

sacrifício, não se come carne, não se faz sexo, não se pratica nada leviano e se usa branco. 
 

Nos outros dias eu faço consulta, trabalho espiritual, jogo búzios durante o dia 

porque à noite eu estudo e, além disso, tem as festas anuais, as obrigações dos Filhos, 

sempre tem um Filho que vem tomar obrigação de ano, de sete anos, vem se iniciar. 
 

O nosso iaô é muito particular, porque é o nascimento e você não chama plateia 

pra ver um parto no hospital, e no Orixá também não. Nós damos uma satisfação na 

sociedade, que chamamos de ébé, onde convidamos alguns amigos da religião pra atestar 

aquele ato, porque amanhã a pessoa vai dizer que é iniciada e ninguém sabe, cadê o 

registro? Então nossos registros são as pessoas que foram: Pais de Santo, amigos, Filhos 

de Santo da casa, alguns convidados e até familiares daquela pessoa que vão atestar que 

realmente ela foi iniciada, mas, não é uma festa aberta ao público, por isso nosso iaô é 

particular, é pessoal. 
 

Hoje, por causa do charlatanismo virou até clichê tirar fotos. Tem gente que finge 

que é iniciada e ela vai pra a outra cidade fala que se iniciou e aí? Depois que Mãe 

Menininha morreu o que apareceu de gente que diz que é do Gantois e na verdade nem 

conhece a frente da casa, então é preciso ter gente pra atestar a feitura. 
 

Quando não estou trabalhando, estudando, estou confraternizando. Nossa religião 

tem essa característica, de congregar, confraternizar, levar alegria. A gente não tem a 

morte como uma perda. É um plano evolutivo. Você morreu e o espírito vai pra orum e 

alguns vão pra reencarnação. Por isso nós cultuamos os ancestrais. Então, nem a morte 

pra nós é ruim, é evolutivo, a gente sente a perda do ente, da carne, mas o espírito daquela 

pessoa sempre vai estar entre nós. Nós louvamos, cultuamos e agradecemos aquele 

espírito que vai estar ali nos protegendo, trazendo recado, nos defendendo. 
 

E Candomblé é assim, tem sempre uma rotina a ser seguida: segunda-feira cedo eu 

tenho que dar satisfação à Exu Anã que é o Exu dos caminhos, então tem que jogar 

farofa ou Amia de Exu na rua pra ele proteger a todos nós nos encaminhar durante a 

semana, nos dar força pra vencer as nossas batalhas, nossas dificuldades. Exu é nosso 
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guardião, ele não é escravo de ninguém e nem é diabo, não tem chifre nem pé de bode, 

nem rabo, isso não existe! É lenda! Exu é nosso mensageiro, nosso guardião, é que tem 

passagem entre o mundo espiritual e o terreno, porque ele é quem leva nossos pedidos até 

Orumilá. Então na segunda a gente faz isso. Defuma a casa de Candomblé pra que o mal 

das pessoas saia, porque a casa de Candomblé é aberta e qualquer um pode entrar pra 

pedir uma ajuda. Às vezes uma pessoa acabou de matar alguém e vem pedir ajuda, ou a 

pessoa acabou de abortar e vem pedir ajuda, um dependente químico, um alcoólatra. 
 

Durante a semana tem os dias específicos de limpeza dos quartos de Santo, onde 

ficam os assentamentos dos Orixás e há gente determinada pra fazer esta limpeza e o resto 

da semana são as consultas particulares que eu faço. Então a gente tem essa rotina. 
 

Minha casa perante a casa de Oxumarê é bebê ainda. Eu não tenho minha 

ancestralidade ainda, só quando eu tiver vinte e um anos de Santo feito, e eu completo 

ano que vem, aí eu poderei ter esse direito. Então na festa de Oxalá a gente dá satisfação 

aos nossos ancestrais, quem tem pai, mãe e filho morto, dá um presente à eles, esse é o 

primeiro ritual que é feito e Egumgum, porque eles os protegem e quando a gente morrer 

são eles que virão nos receber. 
 

A casa de Oxumarê tem um culto muito bonito de ancestral, mas eu ainda não 

conheci nem o ritual nem a casa. Eu só conheci o meu avô que é Babá PC e minhas Tias 

Valquíria de Oxum, Ana do Ogum que está em São Paulo hoje, tem uma casa lá e a Tia 

Bete de Oxalá. Tem também a Tia Nilza do Ogum. Todas são da casa de Oxumarê em 

Salvador. Essas minhas tias, há dois anos completaram cinquenta anos de Santo e fizeram 

uma grande homenagem pra elas. 
 

A tia Valquíria já esteve na minha casa aqui em Campo Grande e é de um 

conhecimento imenso. Também conheci o Tinho que é Babá Otum, o braço direito de 

Babá PC dentro da Casa de Oxumarê, que também já esteve na minha casa, ele veio pra 

conhecer a estrutura aqui. No Candomblé nós temos isso de aval, sabe, o meu pai tem que 

vir e ver e dar o aval dele e o meu avô ou o representante da casa dele também tem que 

dar o aval e é pra tudo aquilo que eu estou fazendo porque eu levo o nome do axé Oxumarê 

e eu defendo o nome do meu axé Ajaguna. Então são três axés, é muita responsabilidade 

para zelar, orientar as pessoas e o que mais pesa é o axé Oxumarê porque eles cobram. 

Embora as pessoas achem que a gente não tem respaldo, mas, tem sim porque hoje cedo 

mesmo eu recebi uma ligação do meu avô Babá PC perguntando como foi a festa de Oxalá 

que fiz aqui. 
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Eu fiz as águas de Oxalá aqui ontem e foi muito boa, tinha dois ogãs tocando e 

inclusive um deles é filho carnal de Babá PC e faz uns oito meses que ele está morando 

aqui em Campo Grande. Ele nasceu dentro da casa de Oxumarê e ele estava aqui tocando, 

dando o aval a tudo o que eu fiz. O outro ogã é um ogã da casa do meu Pai que 
 

é um Ilêmoxó, quem é de Oxaguiã, é um posto que a pessoa que cuida da casa de Oxaguiã 

tem. Ele também veio para dar o aval dele. Então eu tive o respaldo do filho carnal do 

meu Avô e do meu Irmão de Santo que, vieram prestigiar a minha festa. 
 

No Candomblé é comum você dar satisfação aos mais velhos porque a nossa 

riqueza são os mais velhos, nosso respeito é para os mais velhos e para os Orixás. Tudo 
 

é aô. Tudo é segredo, no Candomblé. O segredo é a nossa arma, é a nossa força, é a nossa 

fé, porque hoje tem muita coisa na internet, mas o ritual importante, um oro, um ebó, um 

borí, é o nosso aô. É o que faz um Pai de Santo. O aô é dado ao Filho conforme ele for 

buscando e é dado pelo mogbá, pelo Pai dos Pais. No Candomblé você não para de 

aprender nunca. E cada casa tem seus conhecimentos específicos e o aô engloba todos 

nós do Candomblé. O aô é o que ninguém pode nos roubar, nos tomar, porque ele 
 

é que nós somos. Ele é dado com o tempo para o Filho e conforme a sua necessidade. 
 

No Candomblé circula muita informação, nem sempre a gente se lembra de tudo, 

então eu tenho muita coisa guardada nos meus cadernos, que é pra não esquecer, mas só 

eu sei a sequência de como fazer as coisas, porque se uma pessoa me roubar e quiser 

aplicar na casa dela, vai fazer errado porque só eu sei a sequência. Eu tenho alguns 

cadernos e além deles a gente usa a internet hoje, embora não se pode confiar. É por isso 

que o aô de cada casa é importante, porque ele foi passado de geração para geração, de 

axé para axé. 
 

O aô fala, nos ensina muito a respeito da nossa prática, de como lidar com a 

natureza, porque o Candomblé é vida, e é por isso que a gente sacrifica os animais, para 

usar o égé, o sangue, que é vida. 
 

Existe uma passagem na bíblia que conta que Abraão tinha muita vontade de ter 

um filho dele e ele teve vários filhos, mandados por Deus, mas um dia ele foi abençoado 

com um filho dele mesmo, sangue do sangue, mas, Deus mandou ele num monte Simão, 

na pedra sagrada e lá ele perguntou se Abraão tivesse mesmo fé, se ele amasse mesmo à 

Deus, então que ele deveria sacrificar o filho. Abraão ainda questionou Deus dizendo que 

aquele era o sonho que ele tinha na vida, ter aquele filho e ele teria que sacrificá-lo. Deus 

respondeu que se ele tivesse fé, ele faria. Então Abraão foi e bem na hora Deus disse pra 

ele não fazer porque estava testando a fé dele, e pediu que ele 
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sacrificasse um carneiro no lugar. Ele sacrificou o carneiro. Então, num determinado 

tempo a bíblia falava que as pessoas levavam aves, galinhas, pato, carneiro e sacrificavam 

ali, depois de uma época que essa prática foi abolida. 
 

No Candomblé, como na bíblia dessa época, nós sacrificamos o animal, e pra quê? 

Primeiro nós usamos o sangue, o égé que é vida que é transmutação de vida. A carne do 

animal é pra alimentar o nosso povo, então, se você sacrifica uma galinha, um boi, um 

bode, um pato que seja, é a carne pra sustentar as pessoas que estão trabalhando na 

comunidade, nas obrigações. A carne que a gente compra no açougue não foi sacrificada? 

A galinha do açougue não foi sacrificada? Nós rezamos, pedimos perdão por aquele 

sacrifício e pedimos a transmutação da vida daquele animal pra nossa vida. Se uma pessoa 

está doente, você vai lá e sacrifica uma galinha pedindo saúde para aquela pessoa, então 

tem que rezar, fazer um monte de ritual, tem que cantar, tem que limpar aquele bicho, 

porque tudo é aproveitado, nada é jogado fora. 
 

Existe ebós que nós fazemos chamados de Ipá, Igê, AfExu que são rituais onde 

nós damos satisfação aos nossos ancestrais por todos os animais que nós sacrificamos. O 

açougue não faz isso! A fazenda não faz isso! O aviário não faz isso! 
 

Nós somos criticados porque pegamos a galinha e rezamos e pedimos misericórdia 

porque estamos matando um bicho e esse é o maior preceito que o Candomblé recebe. 

Inclusive em Campo Grande tem uma lei municipal que proíbe a criação de animais em 

área urbana, e nem sacrificar, e por isso a gente enfrenta um monte de problemas. Em São 

Paulo e Rio isso é mais tranquilo e já foi até legalizado. 
 

Há um ano nós passamos por um problema desses e eu pergunto qual é a diferença 

de passar uma faca no pescoçodo bicho ou dar um choque como os açougues fazem? 

Porque as pessoas têm essa interpretação e a mídia posta fotos escandalizando com a 

religião, mas não mostra como se mata no curtume, na fazenda. 
 

O sangue é vida. No nosso axé tem esse respeito. Existe uma qualidade de Ogum 

que quando a gente faz o ritual dele sempre aparece um cachorro na casa, ou você pega 

um na rua e alimenta, depois enfeita ele com fitas, faz o ritual que tem que ser feito pra 

Ogum e solta o cachorro, mas, não sacrifica. Se, tem gente que sacrifica não é do nosso 

axé, nem de Gege, nem Ketu, nem Angola. Isso se desconhece até na África, Savalu, 

Daomé, Somahi. Em nenhum sacrifício se deixa a galinha se batendo, por exemplo, como 

é feito no aviário. Temos todo um carinho com o animal. 
 

O sacrifício é importante porque o Orixá precisa da essência do sangue pra viver. É 

como fazer uma hemodiálise, porque o sangue é vida. Então, nós, damos o égé 212 



pro orixá pra consagrar o ritual que estamos fazendo pra ele, é a troca de vida. Como no 

monte sagrado quando os cristãos faziam e ainda deixavam a carne apodrecendo, cheia 

de coró e nós não, nos alimentamos dela, porque a casa de Candomblé é feita de pessoas 

simples, pobres da comunidade. A nossa função é ajudar as pessoas, orientar as pessoas, 

que é melhor que deixar a criança na rua, por exemplo, matando, roubando, se 

prostituindo, traficando. 
 

Aqui na minha casa inclusive, eu trato muita gente com dependência química. É 

o auge da situação das famílias que nos procuram. Aqui a gente não cura, não faz milagre, 

porque milagroso é Deus e o Orixá e a pessoa tem que ter a sua força de opinião e de 

vontade. É um trabalho feito com o Orixá, comigo, a pessoa e os familiares, então, é um 

grupo que vai lutar pra chegar num denominador comum que é a recuperação da pessoa. 
 

E assim a gente vai trabalhando e louvando o Orixá, a natureza que é isso que é o 

Candomblé, e é disso que ele é feito, de amor, dedicação, de aô. 
 

Chegamos á sua casa por volta das nove horas da manhã e já passava do meio 

dia e meia quando eu desliguei o gravador. Eu disse desligar o gravador porque durante 

a entrevista eu apertei a tecla pause inúmeras vezes, achando que Pai Robson já tinha 

concluído a sua narrativa, mas, sempre que apertava o pause ele se lembrava de mais 

um detalhe e assim a conversa se estendeu até quase às treze horas. 
 

Como já havia até passado a hora do almoço, e vale lembrar que nessa região 

onze horas da manhã e meio dia são os horários sagrados onde as pessoas param para 

almoçar, sabendo disso não insisti mais em ficar, já que ele tinha compromissos logo 

mais. 
 

Despedimo-nos, e eu agradeci a sua receptividade, e Pai Sina e eu fomos embora.  
 

Nesta minha vinda ao mês de fevereiro, consegui apenas esta entrevista, visitei os 

outros Pais de Santo para lhes mostrar como ficara a transcriação das suas entrevistas 

e ver se estava tudo certo, sobretudo as expressões, e pegar a assinatura na carta de 

cessão. 
 

Não consegui ver todos, e com outros, muitas modificações me foram pedidas, 

porque as expressões não estavam certas e alguns fatos ficaram confusos e precisaram 

ser reorganizados. 
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Fiquei de voltar no mês que vem para finalizar esse processo e ver se consigo 

entrevistar Pai Aderbal e Pai Zazi. 
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9. PAI ZAZILACUMBE 
 

 

Diário de campo, 12 de março de 2015. Voltei novamente à Campo Grande 

porque entre o mês de fevereiro e de março eu consegui falar com Pai Zazi para realizar 

a entrevista. Fiquei dois apenas em Campo Grande e na manhã do dia 12 segui para 

Corumbá. Algumas horas de viagem, afinal se Campo Grande está localizado no centro 

do estado do Mato Grosso do Sul, Corumbá está na fronteira entre Brasil e Bolívia, no 

coração do Pantanal. 
 

Havia chovido um pouco, não tanto como era de costume, mas o suficiente para 

que, o verde dos campos nativos, que marcam o horizonte do estado, reluzisse com o 

brilho do sol escaldante. 
 

Cruzei o rio Paraguai desta vez sobre a ponte, a velha balsa que sempre 

transportou os carros de uma margem a outra ainda jazia em seu lugar, mas agora a 

estrada não me levava até ela, seguia direto pela gigantesca ponte arcada sobre as águas 

do famoso Paraguai, o rio dos livros de história, da Guerra entre Brasil e seu vizinho 

Paraguai. 
 

Nem me lembrava mais de Corumbá, nos tempos da faculdade quando íamos fazer 

pesquisa de campo ali, a cidade parecia tão grande, o velho casario do porto gigantesco. 

Por sorte ele ainda estava lá, no mesmo lugar, mas menor do que me lembrava, assim 

como as ruas da cidade e a própria cidade parece que encolhera, a única coisa que não 

mudara foi o seu brilho, sua alegria pantaneira e altiva, o ar de festa que circunda pelas 

ruas, além do calor, do bafo quente e úmido que sobe do rio para a cidade. 
 

Nem tive tempo de ir ao hotel, fui direto ao endereço que Pai Zazi me passara, 

pois já estava na hora combinada e ele me esperava. 
 

Recebeu-me montado num vestido todo amarelo ouro com vermelho, com um 

lindo pano amarrado em sua cabeça e me convidou para sentar diante de um grande 

ventilador ligado ao centro de seu terreiro. Um terreiro muitosimples, com algumas 

imagens de Santo num altar, cadeiras em outro, e no centro um grande poço com uma 

cobra esculpida em volta. 
 

Ali sentamo-nos e eu me apresentei adequadamente, conversamos um pouco, falei 

da minha pesquisa e também lhe perguntei sobre os outros Candomblés. Eu estava 
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muito ansioso para ver a possibilidade da rede que poderia levantar em Corumbá, tinha 

me preparado para ficar ali dias a fio até fechar a rede de colaboradores. 
 

Para minha surpresa, Pai Zazi me colocara a par da situação, Corumbá tem 

apenas o terreiro dele tocando Candomblé, os outros centros são Umbanda e os Pais e 

Mães de Santo não se enquadrariam no perfil que eu estava procurando. 
 

A esta altura, a minha rede tinha uma ligação em comum que era Pai Aderbal, o 

responsável pela feitura de quase todos os meus colaboradores, então em Corumbá 

apenas Pai Zazi seria meu contato. Logo não precisaria ficar tantos dias quanto teria 

imaginado. Mas não iria desistir assim tão facilmente. 
 

Depois de todas essas informações e alguns copos de água devido ao forte calor, 

liguei o gravador e posicionei em uma banqueta bem próxima à ele e apertado o play, 

ele me perguntou o que eu queria saber e respondi-lhe que queria saber de tudo, ele deu 

uma forte risada como se quisesse me dizer que tudo era impossível, e começou dizendo: 
 

Meu nome é Clenilson Pereira Medina, eu nasci na cidade de Corumbá, na Rua 

Porto Carreiro, eu nasci em casa mesmo. Eu sou travesti assumida e tenho identidade 

reconhecida. Então eu uso meu nome social dentro e fora de qualquer instituição. Eu me 

chamo Victória Lohayne Pereira Medina. Eu luto contra a intolerância, inclusive dentro 

do Candomblé, porque essa história de que Santo não aceita que o homossexual da Oxum 

use saia, isso foi plantado no Brasil, porque se você olhar me todas as fotos, Xangô veste 

saia, Ogum veste saia, Exu veste saia, Oxum veste saia. Na África eles dançam só com 

os panos amarrados, até Baba Egum sai de saia só os Eguns de ancestral masculino que 

usam calça. Agora que cada casa tem o direito de plantar suas regras e não aceitar, tudo 

bem. 
 

Sou filho de Joaquim, de família de comerciante, sou leonino, minha trajetória de 

vida vem de uma família muito católica apesar de o legado dos meus avôs maternos serem 

da Umbanda eles não trouxeram isso pra gente quando vieram pra Corumbá, porque eles 

vieram do Norte, então não trouxeram essa religião para gente. Meus avôs vieram de 

Natal, no Rio Grande do Norte. 
 

Nós temos uma prima que é o nosso maior ponto que é freira, que foi uma dos 

que enxugou o rosto do Papa João Paulo II quando ele esteve em Mato Grosso do Sul – 

em Campo Grande. Então nós fomos criados naquele regime católico e um belo dia, já 

dos meus oito para nove anos de idade, minha avó materna passou mal dentro do quarto 

e naquela hora só estava minha prima e eu incorporei uma criança, em espírito chamado 
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Pedrinho, de Umbanda, e ele chamou minha mãe e pediu a ela que socorresse minha avó 

na hora senão ela iria morrer e daí por causa desse legado a minha mãe muito preocupada 

dentro de todo aquele impasse da minha avó sair do hospital, porque ela teve um derrame, 

e daí veio a preocupação da minha mãe sobre o que tinha acontecido comigo e ela então 

foi procurar um terreiro, aonde fomos levados a um terreiro de Francisca Arruda, em 

memória, que ficava na Rua Barão de Melgaço aqui em Corumbá, aonde lá me deparei 

com uma senhora “bugra” que trabalhava com uma Preta Velha chamada Maria Conga 

do Oriente, e eu não entendia nada por nada, era criança, e ao chegar à casa dela, esta 

criança incorporou em mim de novo, e foi como se fosse um desmaio e daí tomou conta, 

e daí começou a minha vida espiritual. 
 

Hoje eu faço 40 anos de idade, no dia 29 de julho – então com nove anos começou 

essa história na minha vida. 
 

Então, eu fiquei assíduo frequentador lá e veio a minha primeira entidade das luzes 

que foi um Preto Velho Pai Benedito das Almas, o Caboclo Flecheiro e trabalho também 

com o Exu Marabô que é um vigilante e também seu o seu Zé Pilintra, Pombagira depois, 

quando eu fiz minha coroa com sete anos depois de frequentar a casa na Umbanda que 

veio a Dona Maria Padilha das Almas. 
 

Aí conheci vários amigos, tinha um legado muito bom e a religião me ensinou 

muita coisa, eu aprendi o que era uma doutrina, e dentro da cidade conheci Pais de Santos 

muito famosos, porque eu era uma pessoa que queria aprender muito então eu fui procurar 

os antigos de Umbanda, aí conheci os nossos mais velhos que tiveram codinome por muito 

tempo como bruxos que era o terreiro da finada Balbina e seu Secundino que era ali perto 

da casa da minha Mãe de Santo, ficava perto do bairro Santa América. 
 

Fui me dedicar e aprender mesmo o que era a macumba e descobri que era época 

em Corumbá não era feito a religião na época da captura que era justamente a parte do 

policiamento, eles tinham que fazer os rituais de Umbanda no mato, escondido nas 

clareiras, por isso eles faziam os trabalhos de Caboclo no meio do mato, porque 

antigamente como eles falavam que o ritual era só levar oferenda, então, era na clareira 

que eles trabalhavam para fugir da polícia e do delegado que na época era Seu Sabino 

Guarda, que era da religião também, mas, pra sociedade ele tinha que mostrar que não era 

da religião, e tinha uma pessoa muito forte, e Sebastião Sete Garfo que atirava na ausência 

dele e era um homem que vivia bem dizer, escondido dentro das matas. 
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Foi do terreiro da finada Balbina que nasceu um dos terreiros de maior nome de 

Umbanda dentro da cidade de Corumbá, que foi o terreiro de Dona Elza, em memória, 

que chamava Tenda do Divino Espírito Santo, que ficava no bairro Santa América, e 

também o terreiro de Dona Cacilda que, por causa de uma briga, ela saiu do terreiro de 

dona Balbina e resolveu desenvolver com, a que seria sua irmã, a Dona Iris em Ladário, 

a cidade vizinha de Corumbá, que também era Filha de Santo de Balbina e lá ela 

desenvolveu com a Preta Velha, Vovó Cambinda e foi num belo dia fez o primeiro 

milagre, quando veio o mentor dela Pai João de Minas, e daí ela se tornou a milagreira de 

Corumbá e de Mato Grosso do Sul e lá fora no estrangeiro também, porque ela atendia 

gente de fora. 
 

Aí depois disso tudo em que já conhecia todo esse legado, e nessa mesma época 

aqui só tinha Umbanda, e essa Umbanda é nossa, é considerada uma Umbanda primitiva 

que foi feita de Toré de Caboclo, num ritual trazido pelos índios, tanto os bolivianos 

quanto das pessoas que vieram de Cuiabá, não foi do Rio de Janeiro, como todo mundo 

pensa, porque na época era Mato Grosso integrado. No Rio de Janeiro foi feito Pai de 

Santo lá e segundo relatos a Dona Balbina foi feita em Cuiabá, mas dizendo certo, numa 

cidadezinha chamada Roboré que é fronteira com a Bolívia já. 
 

Então aí eu conheci o Candomblé que era tocado na casa da Dona Vera Lúcia, eu 

já tinha aí 15 anos de idade, e fui para o Candomblé, porque eu queria aprender mais eu 

queria saber mais sobre a religiosidade e lá eu me deparei com a história de que ela foi 

iniciada com a Dona Si em 1975 no dia 23 de junho aqui no barracão do meu Avô Aderbal 

em Ladário, foi o último barco dele aqui, que foi quando ele raspou a Vera Lúcia que tem 

como adjina de Santo o nome de Lagunará, e a Maria que é a Angorobá, e daí ela abriu a 

casa dela e lá tinha seis abians, que foram os meus primeiros Irmãos de Santo que a mais 

velha, en memória, se chamava Kitalondirá, aí veio a segunda que depois virou a caçula 

que é a Janice, sua adjina é Yácareocí, depois veio o Taoindarô que é de Jonas que hoje 

tem barracão aberto em Cáceres no Mato Grosso, aí tinha o Leopoldo que era o Ogã, a 

Adelina que era Ékede, chamada de obákitambá e eu que era o caçula que, quando cheguei 

à casa, me deram o codinome de Zazi porque era o Xangô, e eu entrei pra casa, mas, 

aquilo ali pra mim foi muito transtornante porque eu estava acostumado com Caboclo, 

com banho de descarrego, com vela acessa, com imagens e cheguei na casa dessa senhora 

tomei um banho de comida que eles chamavam de ebó e eu achei aquilo muito estranho 

e pra mim aquilo era desperdício de 
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comida, aí ela foi me explicar que era pra tirar o peso da ancestralidade do corpo da pessoa 

e que aquilo era ebó e que lá na frente eu aprenderia. 
 

Quando eu entrei no quarto de Santo dela vi um monte de louça e aquilo não 

entrava na minha cabeça porque pra mim parecia que eu estava na cozinha, eu pensava: 

“Eles querem que pegue espírito na cozinha!” A entidade que eu hoje conheço como 

Santo, divindade, não vinha em mim porque eu fazia esse bloqueio por puro materialismo 
 

Um belo dia, os mais velhos iam ser raspados, que seriam a Kitalondirá e o 

Taoindarô e estava tudo pronto, foi feito todo o ensejo pra recolher eles, mas,por algum 

problema na época, não lembro, não recolheram, e há um mês antes eu já tinha conversado 

com o boiadeiro da minha Mãe de Santo seu Jussanã e ele perguntou da minha lista, 

porque eu ia recolher pra raspar e eu falei que não ia recolher porque não pegava nada, 

não pegava Santo, e ele riu, com o chapéu de palha dele, vinho de lado, sentado numa 

cadeira de balanço de couro de boi e ele falou: “Meu filho eu vou te dar a lista”, e na 

época nós não tínhamos nada para comprar aqui, eu tive que ir para Campo Grande, e ele 

mandou eu arrumar tudo, as minhas coisas porque, eu iria ter uma surpresa, e eu nunca 

me esqueci deste dia. E eu arrumei todo, fui para Campo Grande, a minha família tinha 

um poder aquisitivo na época muito grande e eu nunca tive problema com isso desde que 

não levasse para dentro de casa, o único lema que tinha na família era: Não roube, não 

trafique e não mate! 
 

Então eu fui comprei todas as coisas, mas não esperava que fosse acontecer o que 

aconteceu. E num belo dia o meu Primo de Santo, que era Filho de Santo do Pai Edson 

conhecido como Ladenã, estava na casa da minha mãe, a Vera - a adjina de Santo dele 

era Tatanguê - porque ele ia ser o Pai pequeno do barco, ele já tinha lá os seus dez anos 

de Santo, ele é Irmão de Santo do meu Primo mais velho o Omim Baoxé. Ele tinha sido 

meu Pai pequeno de Bori. Enfim, ele estava na casa da minha Mãe preparando as coisas, 

meus Irmãos mais velhos iam raspar como já disse, e eu em casa e quando tocou o 

telefone, era ele, e ele perguntou se minhas coisas estavam prontas, eu disse que sim, já 

fazia um mês que estavam prontas, e perguntei a ele: “Porque?” E ele me disse: “Então 

está na hora de você dá uma surpresa pra tua mãe” – e eu perguntei: “Porque?” E ele me 

disse: “Porque os iaôs não recolheram, aconteceu um problema e eles não recolheram”, 

aí eu avisei minha família e no outro dia eu liguei pra minha Mãe de S anto, avisando a 

ela que eu ia recolher e ela era dona de uma Auto fossa e essa empresa dela estava fazendo 

limpeza na minha casa e a gente não sabia, então tinha que levar 
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muita coisa, muita compra pro terreiro - até os bichos eu já tinha comprado – então eu 

liguei pra ela ir em casa, que se fosse necessário eu colocaria gasolina no carro dela – E 

ela foi em casa – e ela levou uma surpresa quando eu disse que ia recolher naquele dia – 

tanto que ela me disse que não estava preparada mas eu já tinha preparado até a passagem 

pra trazer o Vô Aderbal, os Ogãs e a Mãe pequena da casa dele, já tinha deixado separado 

o dinheiro da luz, o dinheiro da água, porque eu não queria incomodar ninguém, nem ela 

queria incomodação. 
 

Então naquele momento a gente pegou as coisas e colocamos no carro - as minhas 

roupas estavam lavadas e embaladas – e ela inclusive achouuma afronta porque era ela 

quem queria ter costurado – mas daí me recolheu, e como teve esse problema dos meninos 

não recolherem e eu não sei até hoje o que aconteceu – então eu fui recolhido com a 

presença de Pai e Mãe de Santo – um Pai pequeno e minha Mãe porque eu fui feito na 

casa dela, e a minha Mãe pequena foi a Ibaleloyá que era na verdade a minha Tia Avó de 

Santo. Ela foi a única iaô raspada pelo Samuel que veio de São Paulo, ele era Pai de Santo 

do Cocota e veio pra raspar a Deise que era conhecida como Ibaleloyá, que era esposa do 

Avô Aderbal. 
 

Na minha feitura ela estava hospitalizada e mesmo no hospital, pelo telefone ela 

ensinava a minha Mãe de Santo, como fazer as coisas até o dia do Pai Aderbal vir pra 

tirar o cabelo e fazer os outros rituais. E eu fiquei lá no terreiro e como eu não pegava 

nada eu achei que eu ia ver tudo o que estava acontecendo na minha feitura, e fiquei lá no 

barracão – tomei o primeiro ebó, vi ser assentado o meu casal de Aluvaiá – que é uma 

Pombagira e um Elegbara ou Exu. Eu levei tudo, porque o boiadeiro da minha mãe já 

tinha me dado a lista de tudo e os Santos todos comeram bicho de quatro pés, e, além 

disso, o boiadeiro pediu aos bichos pra calçar a casa inteira porque aquela casa estava 

nascendo com o primeiro iaô, coisa que eu acho que não deu certo pra fazer a feitura dos 

meus outros Irmãos porque ela não tinha passado isso. 
 

Então, no outro dia, depois que foram apresentados todos os Exus, ela assentou 

até os da casa, e deu de comer a Dona Campina, a Pombagira, deu de comer também à 

minha Mameta de Inquice - ou seja, minha Mãe de Santo deu de comer ao Exu dela, deu 

de comer aos Exus de rua, deu de comer a todos, só não podia assentar o Senhor Tempo, 

só batizou ele, o chão e a comunheira porque era a mão maior quem tinha que assentar e 

no caso era do Pai Aderbal, porque essas três divindades a gente assenta com o começo 

da casa. Tudo estava preparado. 
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Eu hoje, depois de ter estudado um pouquinho, dou risada quando me lembro de 

minha feitura, porque quando se fala que não se dá obí à Zazi ou Xangô, à justiça, à Xobô, 

que tudo é Xangô ou variedades de Xangô e eu vi o rei de Oyó na África abrindo um obí 

caboclo e confirmando as ações e reações -E um dia me acusaram que a minha Mãe me 

fez errado porque na minha feitura, ela teve que abrir no borí um obí e os leigos falam 

que não podiam porque as pessoas de Xangô, os iniciados não podiam nem chegar perto 

de obí – E a mentira se condiz então à realidade, porque o fruto da vida é ele sempre e vai 

servir em qualquer lugar. 
 

Mas aí te conto essa história porque aqui só tinha obí caboclo – que é uma qualidade 

de obí que é roxo, que se é muito usado hoje em dia pra se confirmar caboclos encantados – 

mas era o único que tinha em MS. E Ele não é uma planta do Brasil – é africana, que numa 

escala de 100% ele representa 20% do principal para o Orixá – mas 
 

é obí – Embora esse dê pra dividir em até três partes apenas, em relação ao outro, que 

chega até dezesseis partes para a confirmação do Santo para iaô. 
 

Bom, mas eu fiquei no terreiro e ia passar a noite lá – e nessa madrugada eu tinha 

que tomaro tal do banho de abô. Já estava tudo pronto no barracão. Eu estava todo 

amarrado com o mocan, senzala, corda de xaurô – uma palhinha que eu tive que trançar 

com um sininho pra amarrar no pé. Antes de fazer isso, era preciso acender uma vela para 

trançar essa palhinha, rezar molhando ela num banho de água muito forte, com cheiro 

hediondo e colocá-la descansar no pano da costa do seu Orixá. Isso tudo é colocado 

embaixo do Santo de sua Mãe de Santo, lá dentro do quarto de Santo. 
 

Aí tinha também o tal do cordão do umbigo que era outra trança que viria a ser 

amarrada depois em cima do meu umbigo, tinha também os contraeguns que eram outra 

trança que, ajudaria o iaô a não ter contato com energias negativas e espíritos zombeteiros 

e os Eguns, e ela era amarrada nos braços, e a senzala que é onde o iaô carrega os sete 

búzios sendo que dois são usados no mocan - que é a coleira que ele vai usar pra ser 

puxado quando iaô tiver no Santo, porque o Santo ou Inquice é tão puro, que você está 

ali guardado, limpo, só em rezas, em banhos, comendo acaçá, jejuando, guardando a 

sexta-feira, não vendo ninguém, então aquilo é pra você ser puxado por aquela palha 

porque ela corta a negatividade de quem chega da rua e quem encostar em você – e a 

senzala é pra tampar o contraegum, então o Egum se engana e não vê que o corpo esta 

fechado, então ela é outro trançado com os búzios grudados em cima. 
 

Enfim, eu trancei todas essas coisas e deixei lá, e eu tinha que rezar e só pensar 

coisa boa, branca. Então, quando foi na madrugada do primeiro dia que eu fui recolhido, 
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e isso foi numa segunda-feira, o meu Pai pequeno o Tatanguy levantou me chamou e me 

colocou na frente de um pé de bambu com uma bandeira branca, uma jarrinha e pediu 

que eu me despedisse. Eu ainda falei: “Mas como isso?” Aí ele falou: “Hoje você vai ter 

o seu primeiro banho!” E na hora que ele me chamou, ele cantava umas cantigas enquanto 

me tirava do quarto onde estava com todos os negócios amarrados. Pra amarrar cada coisa 

dessa eu tinha que pedir mucuiú – ou seja, benção, e ainda tinha o juramento, porque, se 

aquilo ali caísse o Orixá tinha que pegar o meu corpo na hora. E conforme foi amarrando 

aquelas coisas, eu fui sentindo arrepio, medo, e uma sensação de amortecimento, até na 

época, eu achei que fosse pegar um Caboclo, um Preto Velho, e daí ele começou a cantar 

e eu me lembro das primeiras cantigas até hoje que era assim: “O seu Tatá tá chamando 

pra maiongá maionguê, muzenza na maionga maiongá” e daí ele repetia isso e saía 

abaixado abrindo a mão como se tivesse abrindo um caminho e me conduziu até chegar 

ao pé de bambu que eu falei. 
 

Chegando lá ele falou pra eu me despir e disse ainda que, ali não existia homem 

nem mulher, ali você era nada, então não tinha que ter pudor nem medo. Então eu tirei as 

roupas e ele me enrolou com um alá – que era um pano branco – então, você não ficava 

despido totalmente, e me colocou de joelho e começou a rezar pelo Orixá Tempo que é o 

dono da nação do Candomblé de Angola e em Gege ele é conhecido como Loko e em 

Ketu ele é conhecido como Irôko. É uma árvore que tem a maior profunda raiz em Ketu. 

Dentro da nação de Angola é o bambu porque, é aquilo que se enverga, mas não quebra 

nem com ventania e o Loko é o redemoinho, dentro do Voduns de Gege. 
 

E daí ele rezou e aquilo foi me arrepiando, arrepiando até que ele falou pra eu 

pensar no melhor momento da minha vida, e pra mim foi minha mãe – então pensei nela, 

e quando eu vi, ele tirou da terra um abô que estava debaixo do pé de Tempo, e quando 

ele tirou, ele já veio com esse banho em cima da fonte da minha cabeça e caiu aquela água 

escura e foi no meio dessa água escura que Zazi pegou minha cabeça, e é quem me 

acompanha até hoje. 
 

Esse abô é o abô feitura, porque tem um pouquinho do abô que foi usado na feitura 

de minha mãe, quando foi feita em 1975 na casa de seu Aderbal Dias Guimarães Chamado 

de Amabeí – Então ela guardou ali dentro daquele pote até o dia que ela abrisse a casa 

dela, e ele só foi aumentando porque toda vez que o Santo comia, trazia o Ori – a cabeça 

do Ilê – da pomba do Santo dela e colocava ali dentro. Então, esse abô é constituído, de 

plantas curativas e com a cabeça do bicho ofertado ao Santo, que acaba sendo o que vai 

limpar essa erva pra num dar nenhum, vamos dizer, mosquito da 
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dengue – então esse abô é a força maior que traz o Orixá. Eu quando abri a minha casa, 

trouxe um porquinho do dela – é assim que é! Isso vai sendo passado de Pai pra Filho, 

não pode se perder. 
 

Aí continuando a história da minha feitura que é bem curta porque, minha Mãe 

pequena Ibaleloyá, em memória, não me deixou acordado nenhum dia do meu roncó. No 

dia da minha saída, pra mim fazia três dias que eu tinha entrado na casa da dona Vera, 

quando na verdade já tinham se passado vinte e nove dias, porque como eu fui o primeiro, 

meu Avô de Santo teria ido para Dourados raspar outro Zazi na casa de Oyá e de lá ele 

veio pra me iniciar, portando que a minha adjina ficou sendo e hoje eu sou conhecido 

nacionalmente, internacionalmente como Zazilacum, que significa a justiça que vem da 

luz do relâmpago e em Dourados, coisa de três dias de diferença, porque teve a minha 

saída aqui e meu Avô já teve que ir para tirar meu Primo-irmão Cumlazazi que é a luz da 

justiça de Xangô que é a minha adjina ao contrário. 
 

Então, eu só me lembro do dia da minha saída pra te contar. E no dia da minha 

saída, o meu Avô de Santo chegou numa sexta-feira de madrugada, veio ele e a esposa 

dele a Angorobá e daí a minha Mãe pequena teve alta pra poder vir assistir a minha saída, 

o médico liberou ela, ela tinha um problema de erisipela muito grande. Pra minha saída 

eu tive de Ogã o Alabê e o Gláucio que é um dos filhos, em memória, carnal, do Aderbal 

com a Ibaleloyá. E a minha Madrinha foi a primeira iaô do meu Avô Aderbal, Dandacy, 

ela é de Oxum e Xangô e a minha feitura, diga-se de passagem, trouxe o Candomblé de 

volta para Corumbá, porque o meu Tio de Santo dono do palácio da Oxum ou Ladário 

tinha ido pra Salvador, que era o Vivaldo – então não se tocava mais Candomblé por aqui. 
 

Antes da minha feitura houve uma parada de mais ou menos dez anos sem tocar 

Candomblé. Porque o Zé Rotão tocava só pra Cosme e Damião, e depois dele nada mais. 

Eu fui o retorno do Candomblé. Então, como eu lhe dizia, no dia de minha saída tinha 

que ensinar o pé de dança e como minha Mãe de Santo só conhecia do Santo dela foi 

necessário irbuscar a minha Tia Avó de Santo que era Irmã do meu Avô Aderbal que 
 

é a Tia Zenaide, para ensinar o pé de dança pro Erê do Zazi, porque é a criança que 

aprende, uma vez que eu estava incorporado o tempo todo, então é comum trazer o Erê 

pra fazer as atividades. A hora que meu Avô chegou - vale bem lembrar que ele sempre 

foi uma pessoa muito astuta, sábia e correta - ele chegou seis horas da manhã, já acordou 

o Erê, deu de comer a ele, chamou o Ogã pra tocar os atabaques e foi viver o pé de dança, 

isso eu ainda estava de mucunã, de cabelo de urupim, e ele quando olhou o pé 
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de dança do Erê falou: Está tudo errado! “Nós temos que consertar isso que a noite é a 

saída do Santo”. Ele deixou o Erê lá aprendendo o pé de dança e foi pra cidade numa 

serralheria pra fazer o ferro de assentamento do Tempo, e isso tudo nesse dia. A esposa 

dele junto com a minha Madrinha Dandacy veio ajudar a preparar tudo para logo mais 

tocar o Candomblé. 
 

E nesse dia meu Avô matou pra Tempo, matou pra comunheira, assentou à casa 

de Dona Logunará, a Vera minha Mãe de Santo. Ilê Afro Axé de Logunedé e Oxum era 

o nome de casa em que eu fui feito, que significa casa das forças de Logunedé e Oxum. 

Então foi feito tudo o que precisava ser feito, e a tarde ele voltou pra dar o pé de dança 

pro Erê que conseguiu pegar todo o pé de dança, mesmo tendo uma mudança de 29 dias 

pra numa tarde aprender, e depois disso que meu Avô foi me raspar e iniciar o Xangô. Eu 

fui raspado no dia porque tinha que dividir a cabeça com a minha Mãe de Santo, e ele só 

pode vir no dia, porque o correto é assim: você entra e sete dias você descansa, que é o 

Bori branco, é o tempo pra você tomar a decisão se é aquilo mesmo que você quer, aí tem 

a queda do cabelo que já começa os sete dias de incorporação que daí vem a saída com 

outra raspagem para o iaô sair. 
 

Antigamente na nação Angola se tinha três saídas: Você recolhia, raspava e tinha 

a saída da canjica, onde se fazia uma festa em que só se comia canjica e se apresentava o 

iaô; Na segunda semana era a saída da chita que era uma representação de consideração 

para o seu Pai e sua Mãe de cabeça, aí juntava os Filhos, matava uma galinha, fazia um 

arroz, qualquer coisa e essa era a outra saída, que tinha que raspar de novo e pintar de 

novo; Na última semana saía as três saídas de novo e aí era a hora do grande nome. 
 

Então era assim que era, mas a minha foi assim,como estou te contando, tudo 

sendo feito no dia da minha saída e lá estava minha Madrinha e a esposa de Aderbal 

fazendo tudo e meu Avô foi raspar o Santo. Resumindo, acabou a água na cidade, e como 

tudo estava sendo feito no dia: matança de bichos dos assentamentos, comida, não tinha 

água pro meu Erê tomar banho, e aí qual foi o banho dele? Aquele abô lá do pé de Tempo, 

com cheiro forte, era só aquela água que tinha, imagina só o cheiro daquele Erê na hora 

do Candomblé? Mas foi feito! E meu Avô muito contente por ser o primeiro neto dele, e 

aí foi quando eu fui iniciando e estou aqui até hoje nesse legado como Zazi, o nome que 

me foi dado neste dia, no dia da saída do meu Santo. 
 

E você sabeque na hora do Santo dar o nome, a Mãe é responsável, ou o Pai pequeno ou 

quando tem uma cabeça maior, no caso meu Avô, ele entra no roncó e joga 224 



pra ver se seu Orixá, se seu Inquice está ali mesmo e faz o juramento lá dentro e tira para 

fora, e vai escolher uma pessoa de maior grau pra pedir humildemente a esse Santo, ou 

seja, o Santo de pessoa, que traga o nome dele, porque Xangô é vários, Zazi são vários, 

mas cada um nasce com seu nome próprio, é como a maioria das pessoas: tem da Silva, 

Ferreira, Joaquina; então o Santo tem esse sobrenomezinho e daí, por incrível que parece, 

a escolhida foi a filha dele, mais velha, que é a minha Madrinha Dandacy e, na hora que, 

foi tirar pro nome, como ela era a mais velha, ela foi escolhida. E quem tirou meu Santo 

pra fora do roncó, foram quatro Filhas de Oxum: a Dona Iacy, Mãe pequena de meu Avô 

Aderbal; a outra Filha do meu Avô Aderbal, Candayá; e uma Filha de Santo de seu Zé 

Pretão, que era a dona Sinhá, e a minha Madrinha Dandacy. Então foram quatro Oxum 

que tirou Xangô pra fora, aí na hora de revelar o nome, Xangô entregou pra ela fazer a 

revelação. Porque se na hora Xangô não der o nome, tem que recolher porque a feitura 

não foi feita, o Orixá não está ali. Então é o Orixá que fala no ouvido do escolhido o seu 

nome. 
 

Então, é assim: no meu caso minha Madrinha me pegou, quer dizer pegou meu 

Xangô e deu com ele um passeio pelo terreiro, com toda humildade, puxando o Santo 

pelo mocan justamente pra não encostar-se a ele, pra manter o Santo limpo. Então, dá 

uma volta e aí pergunta o oruncó e o Orixá fala. Como o meu foi feito em Angola, ele 

falou em banto, se fosse Ketu era Ioruba, se fosse Vodum era Gege – a língua dos 

forasteiros e aí o Santo fala no ouvido dela porque não se pode revelar pra todo o nome 

da vida. É com aquele nome que pode salvar minha vida ou pode vir a me fazer danos. 
 

É necessário chamar os outros Santos pra confirmar, porque quando um Santo, Orixá, 

Inquice ou Vodum dá o nome verdadeiro, os outros icãs ou médiuns entram em transe na 

hora, porque é o nome que vai chamar os outros Orixás já feitos, para confirmar. Os que 

não foram feitos, no caso os abians, incorporam, porque não tem o direito de ouvir aquele 

nome, então se pede duas vezes o nome e na terceira vez, o Santo grita. 
 

A madrinha que já aprendeu com seus anos de Santo começa a puxar junto com o 

adjá as adjinas da ancestralidade e começa ali falar pro Santo assim: Em nome de Aderbal 

Dias Guimarães, Pai de Santo Amabeí, aí todo mundo pede a benção; em nome de 

Logunará a benção; então ela começa a puxar a ancestralidade dos Santos, dos Pais de 

Santo mais velho daquela família pra forçar aquele Orixá a trazer o dele, porque se for 

por ela, comedora de arroz e feijão, pecadora, ele não vai falar. É uma imposição que se 

faz ao Santo através do nome dos Santos da cabeça dos mais velhos. Então na primeira 

vez ela vai contar uma história que é pra acalmar o Santo, porque o Filho tá 
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nervoso, o Santo tá nervoso, e é na terceira que ela força dizendo: Então pela última vez, 

porque hoje é o seu dia e se não for hoje, não será nunca mais que o senhor vai trazer essa 

adjina, então daí se fala né! Em nome do Pai de Santo... E aí quando o Santo dá um 

rodopio, solta um pulinho e tira a mão das dores, levanta acima da sua cabeça agradecendo 

a Zambi, ou Olodumare, ou Lissá de for Gege, que ele nasceu e dá um grito. Nessa hora 

os outros Orixás incorporam pra confirmar, porque nesse tempo ele já falou pra Madrinha 

o nome dele, e ela vai levar pra Mãe de Santo ou pro Pai o nome do Filho. Que é escrito 

no caderno ou na chamada agendinha, e esse nome será entregue pro seu Filho depois de 

sete anos quando este for tomar seu decá. Aí ele vai saber o nome de Santo dele. 
 

Essa cura é um corte que se faz perto do umbigo, feito para o fechamento do corpo, 

trata-se de uma incisão feita com navalha e coberta com pó de axé, que é um pó de ervas 

torradas para evitar qualquer inflamação. 
 

Eu depois de sete anos que fui saber o nome do meu Zazi, e você sabe que isso 

vem se perdendo, porque muito Pai de Santo pra poder pegar Filho de Santo da casa do 

outro, joga búzios e diz que Santo é da qualidade tal e ninguém, nem os búzios, dá 

qualidade à Santo, porque o Santo só tem a sua verdadeira qualidade com sete anos, aí 

Santo tem qualidade, ao contrário disso, iaô é feito de Oxum, de Iansã, ele é feito do fogo, 

feito da água, então essa qualidade do meu Santo só depois de sete anos. 
 

Zazilacum é minha adjina, mas, o oruncó do meu Santo é Zazi mais alguma 

coisa,isso é segredo, minha vida. A vida do meu Santo é o meu dacumbê. No dia em que 

eu morrer, for embora, deverá ser rezado na minha cabeça para abrir de novo o corte e 

liberar o espírito, que é um ritual chamado assirrum ou axexê, então, isso do nome, do 

oruncó do Santo, é muito serio. 
 

Eu passei por tudo isso! E minha Prima no dia, chorava muito. Primeiro por me 

ver careca, naquela situação de sair abaixadinho, e não abrir o olho, aí o Santo dá aquele 

brado, aquele estouro, é emocionante. Depois da saída, de feito tudo isso, recolhe-se o 

iaô, se limpa as pinturas, e o doxim, por que a gente lembra uma galinha da Angola, 

pintinhas no corpo e doxim na cabeça. A galinha é primordial na feitura do Santo, 

sobretudo, o adoxo ou doxim, isso varia de casa pra casa: tem casa que ele é feito com a 

essência do égé, do sangue, da crista da galinha que foi morta no dia do orô, da matança, 

com um pouco das ervas das folhas que pertence aquele Orixá, e soca tudo com limbo da 

costa. Isso geralmente é muito feito na casa de Ketu, por isso que ele é pequenininho; Já 

na casa de Angola, é feito com a ebô, com canjica. Ele é feito com 
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todas as ervas que foi usada para aquele iaô, mais o égé seco da galinha e o ebô, por isso 

que o de Angola é maior um pouco em questão de volume. 
 

A pintura no corpo ou efum, a marca, é simbolizando a nação de onde veio. Por 

isso que nas casas de Angolao iaô é todo pintadinho, que é representando esse bicho de 

maior fundamento e na casa de Ketu, só se marca muitas vezes só as aberê, os cortes, em 

respeito e pra não deixar abertos no dia da saída. Por isso também na casa de Angola não 

se faz sacrifícios na hora de tirar o nome, no dia, cabeça de iaô não sai com égé, nem com 

peninha nenhuma a não ser a Ecodilé ou Acodidé que é uma pena grande colocada em 

frente no doxim. Já nas casas de Ketu, se faz um sacrificiozinho pra se dar a vida ao doxim 

naquele momento e na casa de Gege não se tem adoxo, Gege é da nação vodum e o odoxo 

de Gege é feito no dia do orô maior em agradecimento a Becen, a Totokuen, Afrokuem, 

que são as cobras velhas e maiores, a Ejiku e a respeito a Naum que é Nanã, a senhora da 

vida que a gente se bebe, por isso que o rungebe vem da casa de Gege e que a Angola 

aprendeu pra não ficar pra trás. 
 

Rungebe ou Ungebê é um fio com miçanga marrom que representa a terra cota, 

aonde vêm os corais que são a quantia do excremento da cobra mãe. É o fio da morte, 

porque o Filho na nação de Gege já nasce com a morte. Os Filhos dessa nação, quando 

morrem, não têm a necessidade de axexê ou assirrum. Quando se vai fazer o sirrun de um 

voduno, a pessoa iniciada em Gege engole o rungebe e arrebenta elelá dentro da boca. 

Ketu pegou esse ritual porque Euá, a cobra brancafugiu pra cidade de Ketu. Depois 

Angola também passou a usar esse fio. O fio de maior sacramento em Angola é 

simplesmente o xibatá, um fio com todos os Inquices e suas cores, essa é a nossa realidade 

e assim é feito! 
 

Então a saída é gala do Orixá, pra sair pra sua grande noite, daí ele está livre, e 

como ele já conhece a casa, então só vai dançar. E a dança do Orixá ou do Inquice ou 

vodu, é o quê? Cada cantiga representa o que aquele Orixá fez na sua vida, é um 

reconhecimento, é uma história sendo contada ali naquele momento, tem a cantiga da 

guerra, tem a cantiga que ele levanta a vitória, tem a que ele peregrina. Isso é Candomblé. 
 

Eu fico triste hoje! É como os mais velhos dizem: É o Candomblé brasileiro 

porque hoje se enfeita muito, se cria muito. Hoje você uma ekede com tocho de orelhinha 

pra cima o povo diz: “Ah lá! Essa aí é de Angola”, mas, antigamente as maiores yalorixás 

de Ketu ou de Gege, tudo usava a mesma coisa. O tocho tinha orelhinha erguida. Hoje é 

só tobossé, tolso, africano - estou falando dessa maneira de 
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amarrar o pano na cabeça! É que isso não muda por nada, por você pode ter mil anos de 

Santo, mas na hora que você vai pro roncó pra tomar obrigação, o paninho é aquele mais 

simples, branquinho. Com acaçá em cima da cabeça, com matança e as comidas pra dar 

força ao seu Ori, e depois descer essa força pro seu eledá, pro seu corpo, pra sua vida, 

mas é isso aí. 
 

Então eu fui feito, passei a ser o mais velho, o rombono da casa de minha Mãe 

Logunará e de ponta de navalha do meu Avô Amabeí. Depois tomei obrigação de um ano 

na casa dela, e minha Mãe -ela sempre falou que ia fazer seis Filhos que á quantia de 

Logunedé e de Oxóssi ou de Gongobila - depois disso, disse que iria fechar a casa e assim 

foi dito e foi feito. Elafechou a casa e deixou eu pra tomar conta dos meus Irmãos. E daí 

ela inaugurou a minha casa, o Ilê Afro Axé Orixás, e que é a casa das forças africanas dos 

Orixás, e que hoje é Instituto Religioso Cultural Afro-brasileiro. Com três anos, me 

entregou os meus direitos, deixando eu começar a dar borí a meus Filhos, mas, com a 

companhia dela, ela auxiliando. Então eu toco minha casa desde os três anos de Santo, 

emeus Irmãos vinham aqui pra tomar obrigação com ela. 
 

Aqui dentro dessa casa a Dona Kitalondirá pegou decá, seu Taoindarô a mesma 

coisa e a Acareocy também. Então nós, seis irmãos, nascemos juntos e recebemos nossa 

liberdade juntos. 
 

Como ela não ia mais tocar sua casa, eu tinha que levar à frente, porque ela sempre 

me deu apoio. Logun, Gongobila, Dandalunda, Guassupé, que são os Santos dela, 

moraram muito tempo, junto com meu Xangô aqui. 
 

Hoje ela até se iniciou em Ifá, e lá ela é ninfa, e eu segui com a minha vida porque 

eu tinha uma cobrança do Oxumarê, mas não era o Angorô, era mais forte e também não 

era Aracá, que é o nome de Oxumaré em Ketu. Era vodum. 
 

Fui pro Rio de Janeiro, já tinha tomado meus sete anos com a minha Mãe, então 

quando eu fui fazer doze anos de Santo, porque Xangô não tem quatorze anos, tem doze, 

esse é o odu maior desse Santo. É igual Oxum, ela não tem vinte e um, tem dezesseis 

anos. E aí eu fui conhecer esse Pai de Santo que me faz muita falta até hoje. Eu fui pro 

Rio né, e no mercadão de Madureira - que é um mercado de Pai de Santo - você acha tudo 

quanto é cartão. Então eu descobri ele por cartão. É por isso que eu falo, que o Orixá 

quando ele quer, ele te leva. Eu vi aquele velho sentado, Isaias, ou Didi de Omolu, que é 

o Pai de Santo mais conhecido como no Rio de Janeiro, porque o sabejé dele, era a festa 

de Omolu mais bonita que tinha.O balaio dele era o balaio mais rico que 
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tinha e todos os Pais de Santo gostavam muito, porque no balaio dele não vinha pipoca, 

vinha cheque, dinheiro, pra ser a maior festa. 
 

Ele raspou em Ketu, e na raspagem dele na casa de Ketu, ele foi dado pra ser 

afiliado de Mãe Maria do Oxóssi, que é Mãe de Santo dentro de nova Iguaçu, Filha de 

finado Dofonitinho que é Filho do Pai de Santo, Seu Zezinho da Boa Viagem, em 

memória, que foi o sacerdotal maior de Gege dentro do Brasil, tinha uma enorme casa, 

Nossa Senhora da Conceição. Ela foi Madrinha de meu finado Pai. Com três anos que ele 

estava em Ketu, já tinha tomado a obrigação de três, a Me dele veio a falecer e na ânsia 

da morte chamou a Mãe Maria e passou meu Pai pra ela, e daí Omolu começou comer 

nas águas de Gege. 
 

Como Mãe Maria tinha sido Madrinha não só de sala, mas aquela que 

acompanhou o barco, porque era ela quem ia lá fazer comida, então, ela viu toda a feitura 

dele, até ajudou a lavar o Ori. Por causa disso, Mãe Maria falou que não precisava raspá-

lo, que ele fez parte e ela também deu nome. Ela fez apenas aqueles fundamentos pra 

passar ele pra terra de Becen. Sempre respeitando a navalha de Ketu, fazendo as oferendas 

à Pai Odé na cabeça de meu Pai. No dia da entrega dos direitos dele, eu falo que ele teve 

cuia e decá, porque ela cantou primeiro pra Omolu, tudo bonitinho, como se meu Pai 

tivesse recebendo tudo em Ketu e depois ela cantou e fez a mesa de Gege. A mesa de 

Gege é muito bonita! Sentam todos os mais velhos, tudo sentado em volta, confere coisa 

por coisa da bacia, abre-se o jogo de búzios, ai abre-se o obí, levanta folha, canta pra todas 

as cobras e aí que vai entregar a cuia, é uma cerimônia muito bonita. 
 

Foi esse Pai de Santo que eu conheci, peguei o telefone dele e liguei e ele 

perguntou de onde eu vinha, aí falei: “Mato Grosso do Sul”, tanto que, ele achava que 

aqui andava índio pelado, onça pintada na rua, e eu conversei com ele, e abriu o jogo de 

búzios e falou: “Olha Becen quer a parte dele, você vai ter que recolher”. Ele chamou a 

Mãe Maria, minha Avó veio jogar. Depois chamou os mais velhos dele porque ele não 

queria errar, ele já sabia de todo meu histórico, e aí eu fui iniciado de novo, só que no 

Gege, que é um sistema mais fechado. A casa do meu finado Pai fica em Santa Cruz da 

Serra e é uma roça mesmo, fica ao lado da chácara da francesa Omí da Léua, bem perto 

do bar do Zeca Pagodinho, e ele me recolheu. 
 

E aí que eu fui ver que a coisa é grande, os deuses de Gege que são todos 

correspondidos por pé de árvore é uma coisa muito obscura, então, o povo acaba tendo 

muito medo de Gege, mas Gege é uma nação linda. 
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E eu cheguei, entreguei o dinheiro pra ele e ele fez todas as compras, e ainda 

chegou à tarde ele me devolveu o que sobrou do meu dinheiro. “Está aqui sua passagem 

comprada de volta meu filho, e a sua festa está pronta”, disse ele. Para estas feituras, eu 

fui apenas com os meus otás, minhas pedras, dentro da vasilha, porque eu não ia levar 

prato de assentamento. Então, só comeu as minhas pedras que é a parte principal do 

engambelo de um Santo, ainda mais agora, depois que eu descobri as histórias da África. 

Minha Mãe foi e viu um relato que diz que a pedra é a vida, e não toda aquela parafernália 

no assentamento. 
 

Eu fui à casa de Gege e achei que a feitura fosse igual à de Angola. Tomei 

inúmeros ebós, muito ebó. Cada ebó tem um sacrifício, que é feito pros Atinsás que são 

todas as árvores dos Voduns, da cura, da folha tal, da peste, e aí fui trancado dentro do 

barracão com meu Pai de Santo e o Pai pequeno, depois chegaram os outros Filhos. 
 

No primeiro dia eles ficam a noite inteira cuidando dos zandros, que são todos os 

espíritos que estão solto. Eu fiquei com o meu Pai lá dentro porque tem um Erê chamado 

Grá e chega uma hora que ele incorpora no Filho que vai ser feito tenta tirar a vida do Pai 

de Santo. Então eu passei por uns ebós que não posso falar sobre porque é uma coisa entre 

o Filho e o Pai, e depois disso eles me tiraram pra fora do barracão, e o barracão foi todo 

trancado. Além de trancar com chave, é trancado com comida, com folhas, em todos os 

lugares. Sabe aquele pano que na Angola se amarra no Filho na hora do banho, então, ali 

também tem este pano e ele é amarrado em você, e a gente fica sem nada, só com aquele 

pano, fica parecendo uma pessoa do Egito. Aí o povo vai pra casa grande e acende o poço 

de Becen que é seu poço de água onde a grande cobra mora, e dá de comer ao poço. Os 

Ogãs mais velhos com os aturís ficam batendo os tambores, e esse aturís são varas de 

marmelo, e as mulheres ficam abanando o fogo sem parar, que é pra não acabar a brasa. 

Aí, nesse momento, aquele Erê incorpora no Filho, que no caso, foi em mim, e vai embora 

pro meio do mato e só volta no outro dia. O que ele fez lá? Num sei, porque estava 

incorporado, porque quando ele volta pro barracão é pra atentar a vida do Pai do Santo. 

Então,quando é seis horas da manhã ele é expulso e daí as junsó ou as ekedes vão e te 

limpam, te levam pro poço, na beira do poço, e aí nasce seu vodum. 
 

Então o Grá vai embora e chega o seu vodum, porque o vodum nasce no escuro, 

como o meu Sogboadã, porque o vodum que comeu junto com o meu Sógbó, que seria 

Xangô, mas, como foi feito de Zazi, então se deu de comer simplesmente a Becen. Aí 

Becen nasceu em mim com um nome, então todos são Becen, mas nessa hora cada um 
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tem um nome, que é um vodum a parte, que a lenda fala que cada excremento, cada 

ovinho da cobra, de cada fezes dela nasce um vodum, aí nasceu esse meu vodum, e ele já 

abre o olho, anda, só não fala. 
 

E quando ele vem, é que as ekedes vão te lavar e não é você que vai tomar banho 

é o vodum. Ali ele vai ser lavado com aquela água que é tirada do poço, enquanto isso é 

feito, são cantadas as cantigas de Becen. Lava-se, esfrega-se com o limbo da costa, com 

as folhas e depois do banho de Ori, que é feito com sebo de carneiro,elas preparam todo 

o seu enxoval e feita a limpeza, o vodum entra pra dentro do Balotin, e você continua 

vivendo nele. Na nação de Gege cada vodum que é feito tem seu quarto separado que é 

chamado Balotin. 
 

E neste lugar fiquei recolhido com dois quelês e tudo mais que tinha direito, 

durante vinte e um dias, incorporado no vodum. E o vodum faz tudo, e como eu já era 

velho de Santo, meu Pai me dengou muito,acho que, por saber que eu era de longe e não 

iria ter tanto contato com ele. Ele não saiu nenhum minuto do lado do vodum, ensinou 

tudo e teve até que mudar o pé de dança. Como ele nasceu em Ketu, meu Pai ensinava 

pra gente como fazer Ketu e como se fazer Gege, então tudo era assim: ensinava a gente 

a rezar o obi em Ketu e em Gege, e mostrava que tudo era o mesmo fruto. Fui iniciado, 

fui feito, hoje a última água que esta na minha cabeça é da nação de Gege, mas, feito em 

Ketu. O que ele me entregou na minha obrigação de doze anos, ele me deu como se tivesse 

entregado o decá de novo, só reforçando. 
 

Depois disso, eu tomei a obrigação de dezesseis anos com ele. Deu de comer aos 

Santos e tomei, graças a Deus, a minha obrigação de vinte um e tristemente depois, meu 

Pai partiu. Hoje quem toma conta da casa dele é o Pai pequeno que é o Aguedes. Eu 

continuo no axé dele, mas ainda não escolhi a pessoa pra dar o adojú do meu Orixá, 

primeiro porque eu não estou em dívida, segundo que as cabeças mais velhas estão 

esperando dar os sete anos da passagem dele, do meu Pai, e estamos caminhando. Depois 

disso tudo é só a história de Zazi, que resolveu fazer políticas públicas. 
 

Eu comecei aqui em Corumbá com o apoio do prefeito da cidade, que conheceu 

meu trabalho da lavagem da escadaria da igreja, porque foi ensinado pelos nossos mais 

velhos que quando a gente iniciava iaô tinha que levar na igreja. 
 

Quando eu iniciei meu quinto barco de iaô, eu fui levar na igreja, na Paróquia aqui 

da cidade, porque eu sempre levei os iaôs, eu nunca tive problema, mas no quinto barco, 

que eram doze iaôs, eu fui levar aqui na igreja do bairro, Nossa Senhora do Carmo e tinha 

mudado o padre, e ele não deixou, falou que lá não ia porque ele não 
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queria. Aí eu desci até a matriz pra falar com o Padre de lá e ele falou que não teria 

problema em levar os iaôs na igreja da matriz, e que ele não concordava com o que foi 

feito, mas que ele me dava um conselho, porque eu não levaria na primeira igreja de 

Corumbá que é a Candelária, quando ele falou isso, mexeu muito comigo e em reunião 

com o movimento negro eu resolvi falar com o bispo que na época falou que não teria 

problema, que todos eram filhos de Deus, que ele apenas queria que ninguém ficasse nu 

lá dentro e que levasse velas acessas, e que eu fiquei muito feliz e resolvi fazer uma 

homenagem que era a lavagem da escadaria. Já que o Bispo liberou e o Padre também, 

que eu rezo muito por ele que era o Padre Celso na época, então eu resolvi criar a lavagem 

da escadaria da igreja de Candelária. 
 

Conversei com os meus Orixás e pedi que todos os iaôs, daquele dia em diante, 

fosse feito a sua missa não após os seus três meses de quelê, mas, no dia trinta que era a 

missa de homenagem ao final de ano e que a gente já lavaria a escadaria da igreja 

perfumando em agradecimento pela missa, porque isso foi algo imposto justamente pelos 

católicos 
 

Depois eu fui buscar, nesta guerra contra intolerância que, quando os negros eram 

aportados em Salvador, eles eram obrigados a ser batizados pelo capelão. Nós temos o 

relato da nossa última rainha, Oxum, que recebeu o nome, no dia de seu batismo de 

escrava Anastácia, mas o nome dela era Dandara, então, eles foram batizando sem eles 

quererem. 
 

Então comprei essa luta e fomos fazer no primeiro ano e todo mundo achou que 

ia ser uma coisa e foi outra. No dia, peguei os iaôs, todo mundo vestido, com os vasos, as 

águas de cheiro e fomos pra igreja. Na igreja, quase não tinha ninguém, porque é uma 

igreja muito tradicional, então, só ia mais os fazendeiros, as pessoas de maior porte. Então 

a gente foi pra assistir a missa e depois ia deixar os vasos de água de cheiro na igreja. 
 

A gente não foi nem lavar a escadaria. As meninas entraram com os vasosna 

igreja, e só tinha mais ou menos umas vinte pessoas lá dentro. Era o dia da festa de 

Iemanjá em Corumbá e os terreiros estavam descendo para o rio. Tinha três ônibus de 

turistas que pararam para uma revista da policia federal que é ao lado da igreja, quando 

eles vinham chegando, viram todo aquele povo em posição, paramentados com os vasos, 

e o que aconteceu? Os turistas invadiram a igreja e o Padre sem ter onde mostrar todo o 

seu sorriso deixou cair uma lagrima no canto do olho, porque a igreja ficou 
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lotada, mas, ele não se sabia que, os visitantes eram turistas que acharam aquilo tudo, um 

acontecimento que se repetia sempre. 
 

A população adepta da cidade se encantou com a situação. Houve a missa. O Padre 

explicou que daquele dia em diante a nossa presença aconteceria,porque éramos irmãos 

em Deus. A gente ia respeitar a hóstia, não íamos comungar, e depois da missa, ele 

convidaria a todos para ver a homenagem que a gente iria fazer. Quando ele falou 

homenagem, o povo, quer dizer, os turistas, começaram a pedir pra gente jogar água de 

cheiro neles, e eu, perdido no que fazer. 
 

O padre deixou as portas abertas, então todos saíram pra rua,e o povo que estava 

no porto vendo o que acontecia na igreja, começou a subir pra ver, resumindo: a rua ficou 

lotada e a Casa de Cultura da cidade que fica do lado da igreja, saiu todo mundo de lá pra 

ver. Aí o que foi que eu fiz? Eu me lembrei do relato histórico de Salvador e, diante de 

tanta gente, eu me virei de frente pra igreja e de costas para o povo e rezei o Pai Nosso 

em Ioruba. Eu expliquei para eles o que eu estava fazendo, e na medida em que eu rezava, 

eu traduzia e todo mundo começou a rezar junto. 
 

Nesse momento eu comecei a cantar pra Oxalá. As meninas começaram a jogar 

água de cheiro no povo e essa água foi caindo na escada e eles foram limpando com os 

galhos de flores. O povo foi recebendo aquele cheiro, no meio disso,os Orixás começaram 

a incorporar nas iaôs. Quando os Orixás desceram, o povo começou a aplaudir e muitos 

choraram e os Ogãs e as ekedes jogando água de cheiro no povo e isso virou no calendário 

de Corumbá e se repetiu assim por mais uns sete anos até a transferência desse nosso 

Padre e aí tudo parou. 
 

O Padre atual é totalmente intolerante e fechou as portas da igreja achando que eu 

ia ser bem tolerante e foi aí queme envolvi mais em políticas públicas. Fui para um 

Congresso aonde fiz uma moção – isso foi em Cuiabá – para resolver essa questão, e 

nesse Congresso fui nomeado entre três mil Pais de Santo, delegado das Religiões de 

Matrizes Africanas e o maior tutor dessa nomeação foi a SEPIR. 
 

Nesse Congresso foram tirados dois delegados para cada estado e aqui no MS sou 

eu e o Alexandre D’Oxum e de Cuiabá é o Barajaquê que tem um barracão que parece 

um museu de tão lindo que é; e o outro é o Filho de Mãe Beata, que é antropólogo e 

historiador. 
 

Daí eu comecei nessa prática de políticas públicas. Fundei com o apoio do prefeito 

daqui de Corumbá, a ACOREMA que é a Associação Corumbaense de Religiões de 

Matrizes Africanas de Corumbá e região do Pantanal. Depois fui chamado 

 

233 



para fundar o Instituto Diversidade do Pantanal e já fui presidente da Associação 

Corumbaense de Gays, Lésbicas e Travestis. Também fui nomeado na RNP Mais Brasil 

de pessoas portadoras de HIV e transexuais em nível nacional e minha última participação 

foi agora na MNU em Salvador onde eu represento os travestis e transexuais lá também. 
 

Então esse é o Zazi, que luta pra não se perder as histórias dos meus mais velhos 

que foram o Pai Sebastião, que foi o Samuel, Pai Aderbal, o Cocota. Assim a religiosidade 

de Corumbá e Ladário não se perde. Aqui nós não somos melhores que outro estado e a 

população Ladarense e Corumbaense acredita na cura, acredita no ebó, na transformação, 

no ofó, acredita na reza do Caboclo, no Índio, no Preto Velho chupando a ferida com a 

boca e cuspindo no prato. 
 

A população aqui acredita na humildade, por isso as pessoas sempre falavam que 

aqui não tem tantos terreiros de Candomblé, mas é porque o povo de Corumbá, ele 

acredita no que acontece no que ele vê, no dia a dia. O povo aqui não acredita em festa 

de salão e os nossos mais velhos ensinaram um Candomblé que é um Candomblé de 

humildade, um Candomblé de comer com a mão, tanto que, na casa de meu finado Avô 

Cocota aqui, se comia na folha de mamona. Colhiam-se as maiores folhas de lará, como 

a gente chamava a mamona, e servia a comida como se faz na festa de Olubajé. E na hora 

de comer, todos tinham que sentar dentro do barracão e rezar a cantiga da comida como 

se tivesse sido recolhido, pra daí comer – era o ageum. 
 

Então essa é a história de Corumbá e Ladário. Hoje nós temos aqui a casa de minha 

Madrinha Oraide, que não toca mais, só faz louvação para o Santo dela; temos a casa do 

Deamir que foi Filho de Lessyoyá, raspada em Rondonópolis, ele é Neto de minha Irmã 

Dandará e foi feito dentro desta casa aqui porque na época ele era meu caso, então foi 

raspado aqui, mas hoje ele fica mais em Campo Grande. Temos a casa do Robson que é 

Filho de Mãe Juju do Axé Ketu, do Gantois que hoje está na casa do Moritiba que é de 

Dona Néinha que fica em São Paulo. Robson fica mais em São Paulo também porque 

aqui quando ele toca é mais catiço e quando ele raspa no ano é em torno de três iaôs, 

quando raspa. Aí temos aqui também a Casa de Terezinha e Zé Rotão que hoje é como se 

fosse um santuário. Então casas de Candomblé ativas hoje são três aqui: eu, Deamir e 

Robson. 
 

Casas de Umbanda nós temos tradicionais a casa da finada Mãe Carlinda; a casa que 

funciona só pra visitação que é da finada Mãe Cacilda; temos a casa da Dona Tami; 

temos a casa de Dona Ernestina que foi minha madrinha de Umbanda e temos também a 
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casa de Dona Eunice em Ladário; temos a casa de Dona Maria; a casa do Alemão; de 

Duca; a Casa do Vivaldo que é de Candomblé também; tem a casa de seu Tico; a casa de 

Dona Íris; agora, filhos desses antigos, nós temos hoje entre Corumbá e Ladário mais de 

cento e poucas casa de Umbanda. Muitasdessas casas, denominadas vulgarmente – 

porque eu não concordo – de terreirinhos de fundo de quintal – mas do jeito que a senzala 

era no fundo de tudo, às vezes até da roça, então garanto que de repente esses terreirinhos 

têm muito mais força que os do Centro da cidade. 
 

Hoje é assim, é essa a nossa luta contra a intolerância e nós estamos aí tentando 

uma luta agora contra o que querem votar em não ter mais sacrifícios de animais, né! 

Temos também que enfrentara luta muitas vezes contra associações que não deliberam 

direito para os seus associados que ele pode mandar na casa de Candomblé, porque a 

associação só delibera funções e lhe apoia mas tudo isto está na legislação brasileira que 

diz que todo mundo tem direito ao culto e a religiosidade é livre, a pessoa só tem que 

cumprir que tem que ter duas saídas no seu barracão, pra no caso de incêndio. Tem que 

ter em casa um extintor, porque quem para terreiro é corpo de bombeiro e não polícia. 
 

A polícia só tem o poder se tiver um mandato expedido. Então nós estamos 

lutando contra a intolerância e hoje voltou à história desse Padre e sua intolerância em 

relação à escadaria. Eu já mudei a data que antes acontecia no dia 30 de dezembro que 

era o dia da festa do Santo, porque agora meu terreiro não desce mais no dia 30, que é o 

dia pra fazer oferenda à Iemanjá, agora a gente desce aqui no dia 02 de fevereiro, dia de 

Iemanjá e é o dia da nossa padroeira que é quermesse o dia todo. Esse ano eu achei que 

ia receber uma represália dos adeptos católicos e foi o contrário, o Padre passou uma 

vergonha que eu acho que ele nunca imaginou passar na vida dele. 
 

Ele, bem dizer, fechou a porta da igreja empurrando a gente pra fora e achando 

que o povo ia embora e o povo ficou, o povo gritava, o povo foi contra ele, o povo batia 

palma, o povo tomou banho de cheiro e com muito mais pessoas do que os outros anos, 

hoje é essa a nossa realidade. 
 

E essa é minha trajetória, e eu só me arrependo de não ter lutado mais, não ter 

conseguido apoio tanto do executivo como do legislativo e do judiciário pra não deixar a 

intolerância acabar com a nossa religiosidade. Hoje em Corumbá, principalmente, e até 

mesmo em Campo Grande, o estado já deveria ter um Centro Cultural religioso de matriz 

Africana e Indígenae não tem. Isto está se perdendo e se não for relatos como o seu, de 

pessoas que estão dedicando um pouco da vida pra passar, amanhã e depois para 
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os nossos formandos, nossos historiadores, isso vai se acabar porque hoje esta entrando 

luxúria, beleza e não é na nossa religião é em todas. 
 

E o nosso Candomblé daqui tem diferenças em relação à São Paulo, Rio e 

Salvador sim. É muita diferença. Pra mim que viajo e que conheço vejo a Bahia, hoje 

denominada fé, é mais venda cultural, porque eles vendem uma cultura e eu concordo. 

Estava na hora porque a Bahia foi feita em cima dos tambores. 
 

Rio e São Paulo têm apenas disputa de poder e guerra financeira e Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul tem fé e necessidade, humildade e ainda religiosidade. Aqui nós 

temos um amadurecimento espiritual principalmente a nação Angola, graças aos índios 

daqui, e justamente hoje eu falo que um encantado que é feito dentro da cidade de 

Corumbá ele não é melhor que um espírito porque ele já vem com sua força mas, o 

encantado trás uma bagagem de ancestralidade muito grande, porque ele já vem com 

aquela força e energia como o Orixá, como o Inquice mas com a coisa indígena, aquela 

coisa do pé, aquela coisa do urucum, do galho da palmeira, de comer gengibre, do 

alucinógeno, de pegar a folha da papoula e comer e começar a falar em língua então eu 

acho que há uma diferença sim, que nos outros lugares não tem porque, pra fora daqui 

ainda tem que fazer o famoso Uá, né! Pra Jurema de Caboclo, então se coloca coisas que 

foram fugindo da regra pra trazer toda aquela reza do Caboclo durante a Jurema, durante 

sete dias. Então vai se perdendo um pouco. Aqui não se precisa de nada disso. Porque 

não só no ar, mas na incorporação, já flui o espírito. O médium, aqui, quando incorporado 

masca fumo de rolo, fuma charuto Guarany e não é charuto de chocolate, a Preta Velha 

fuma o fumo cortado com no máximo uma misturade alfazema, alecrim ou benjoim né! 

Cospe no chão. 
 

Então eu acho assim: o diferencial é esse, não deixar misturar Umbanda e 

Candomblé e sim fazer ambos se respeitarem. Esse Candomblé no MS que foi trazido 

pelo Aderbal era Angola e hoje muita gente foi pra Ketu porque meu Avô também tem 

sua parte de culpa, por causa da rigidez dos Pais de Santo de Angola que aprenderam com 

os seus lá atrás que já eram de São Paulo e de outros estados, mas que não conviviam 

aqui e nem eles conviviam lá. Aí pra se ter uma ideia, o meu bisavô Samuel quando veio 

iniciar Ibaleloyá que era mulher de Aderbal, ele veio de rural de São Paulo pra cá, então 

imagina você o que era andar de rural naquela época, só quem tinha dinheiro mesmo. 
 

Os mais velhos vinham pra cá e iniciavam os Filhos, plantavam a casa do Filho, 

ensinava aquele bê-á-bá, ensinava que o iaô tinha que ficar três meses de quelê, mas 

 

236 



sete dias depois pra Oxalá, tinha que usar calça de arrastão, tinha que andar de pé no chão, 

tinha que ser feito de amorin, de saco branco né e não podia olhar na cara do Pai de Santo, 

tinha que andar com uma bengalinha com fitas representando o Tempo e batendo no chão 

pra não erguer a cabeça, não podia pegar sereno, não podia pegar sol, não podia comer 

isso e não podia comer aquilo, não podia ir nem pra casa dos próprios familiares, tinha 

que dormir no chão. Então, só quem já era ebomi podia usar chita colorida, que seria um 

Irmão mais velho de três à sete anos de Santo. O Pai de Santo que era quem usava a roupa 

que queria, porque hoje é africano, mas, naquela época se usava calça boca de sino, 

camisa boca de sino. 
 

O Pai Aderbal foi um disseminador do Candomblé no Estado do Mato Grosso do 

Sul, principalmente em Rondonópolis, porque naquela época ainda não se tinha a divisão 

do estado. Então ele pregou essa rigidez, no mesmo tempo quando ele foi presidente da 

Federação de Cultos Afro-brasileiro de MS, e ele era fotógrafo também, de modo que ele 

conhecia muita gente de fora e começou, por causa disso, a trazer os amigos ogãs pra 

trazer mais fundamentos para os ogãs daqui e junto com esse povo vinha a Mãe pequena 

da casa, que era casada com o Pai de Santo e aí ela conhecia uma pessoa aqui, outra pessoa 

ali e nisso, o presidente da outra Associação- que agora voltou a estar ativa – a FECAMS, 

com a disputa de federações, criaram os ensinamentos dos ogãs e o Vicente, presidente 

dessa federação rival de Aderbal, também começou a trazer as pessoas de fora e a maioria 

já era de Ketu, porque os terreiros de Angola em São Paulo e Rio são tradicionalíssimos, 

são Candomblés que não se perderam e continuam lá com suas raízes tendo somente 

atores e atrizes como frequentantes. 
 

Então, essas pessoas de fora começaram a vir pra cá e os iaôs cansados dessa 

repressão – porque era muita repressão – diante da vinda do povo de Ketu que andava por 

tudo na cidade, enquanto que o povo de Angola não podia andar assim pela cidade, e 

começaram a ver esse povo todo no rechilier, nos bordados, porque eles só usavam chita, 

eles enlouqueceram. 
 

Houve um conhecimento com a chegada do Ketu, de Gege, houve sim um 

conhecimento, mas, o povo já foi mergulhando logo de cara e saindo do Angola, porque, 

na verdade parecia mais que eles queriam se livrar daquela repressão. Eu uso o nome do 

meu Avô e não tenho medo de represálias porque ele é o maior tutor, ele era o Papa, 

portanto, depois que ele deixou o Candomblé, quem passou a ter o título foi meu Tio, o 

finado Ladenã e ele pegou aquilo tudo que ele sabia e colocou em prática com 
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toda aquela rigidez, só que o povo começou a ter medo porque ela era muito rigoroso e 

começaram a ir pra casa de Ketu. 
 

Foi nesse momento que ele percebeu que não mandava mais na casa de ninguém, 

porque ele já tinha plantado a casa dos Filhos, já tinha registrado e já tinha assentado e 

foi ele quem trouxe os ogãs, então era direito de cada umtomar obrigação com quem 

quisesse e foi o que começou, eles foram tomar obrigação na casa de Ketu. Só que assim, 

eu deixo um ponto de interrogação porque os anos não foram zerados, então, a axé ainda 

continua correndo na veia, porque quando foram tomar obrigação em outra casa, ninguém 

voltou a ser iaô em Ketu, pelo contrário, todos levaram a bagagem da cidade de Angola 

ou do Axé Moxicongo ou do Axé Bate Folha ou do Tumba Jussara ou do Angola Congo 

ou do Cassangi. Essa foi a historia e que dentro de Corumbá não aconteceu porque aqui, 

se você for a Ladário e perguntar quem é Aderbal? Quem é Cocota? Se você perguntar 

em qualquer terreiro de Umbanda sobre esses Pais de Santo, eles sabem te dizer quem 

foi. A família corumbaense foi morrendo e os novos foram crescendo e foram sendo 

ensinados e eles foram passando para os outros como troféu as histórias e isso é bonito. 

Eu vejo pessoas que nunca nem viu a finada Balbina, sem sabe como era o terreiro dela, 

mas fala com orgulho dela. 
 

Esses dias eu estava numa roda e a pessoa chegou e falou assim: “Ah, porque eu 

sou Neto de finada Balbina. Porque meu Pai era fulano de tal que era Filho de tal”, e eu 

dando corda na conversa, no fim, tive que concordar porque, embora ele não conheceu 

ela, mas ele está levando o nome, a história dela e ele sabe da raiz, ele chegou na verdade 

que era que o Avô dele que era Filho dela, da Balbina. Então, aqui na cidade de Corumbá 

o que acontece é isso. E muitas pessoas se irritam porque nós sabemos a história de 

Campo Grande, e a maioria dos terreiros de lá beberam da água do Rio Paraguai. 
 

O Candomblé de Mato Grosso do Sul começou em Corumbá. Aqui é a raiz do 

estado inteiro. Os terreiros que têm nos outros municípios, se formaram depois dos de 

Corumbá, porque foi assim: segundo os relatos, o Pai de Santo Cocota veio e ele não veio 

sozinho, veio com uma bagagem com ele que fez com que ele conhecesse aqui, 

expandisse aqui e daí isso começou a ser história. Depois dele ou junto dele veio o finado 

Baianinho dos Bonecos, que era outro muito forte também, eles eram amigos lá em São 

Paulo e aqui o Baianinho foi até Dourados e Cuiabá, ele era de Ketu. 
 

Segundo a históriada nossa família, o Vô Samuel, ou o Cocota, ele era de Lins e lá ele 

tinha quatro barracões, e daí foram vindo os outros. Se você for hoje à Cuiabá vai 238 



ver que é bem diferente porque lá teve outros Pais de Santo de Angola ou Ketu que já 

entrou por dentro, por outros caminhos, e são mais novos que aqui, porque aqui foi mais 

forte que qualquer outro lugar. 
 

Agora, o dia que os Pais de Santo de Ketu não aceitarem mais seus Filhos de 

Angola a louvarem seus Caboclos, porque a casa de Ketu é cabeça real e não se dá 

Caboclo, Pombagira, Aluvaiá, Kiumba dentro de suas casas, que só podem jogar búzios, 

Erê e Santo, aí nesse dia as casas de Angola voltam novamente, porque não há um Filho 

de Santo que não quer sacudir com o seu catiço, com a sua Pombagira e só quer ficar 

jogando búzios. 
 

Porque pra casa de Ketu pegar cliente, pra casa ter fervo de Exu – porque o padê 

que é dado pra Onã ou Balunã não resolve – os Filhos de Angola servem, porque eles 

pegam Maria Padilha, Tranca Rua, João Caveira e assim vai. 
 

Aqui a gente faz festas conforme acontece na cidade: Xangô a gente faz junto com 

São João; São Roque e São Lázaro a gente faz em agosto que é o nosso Olubajé, no dia 

16; aí dia 02 de novembro fazemos devoção com às almas, que é no cemitério, nesse dia 

a gente vai fazer ebó, tambor e agrado para nossos ancestrais – pra Omolu, Nanã e todas 

as Iansãs e as Egbalés. 
 

Mas na minha casa funciona assim: a gente abre o ano com a lavagem da escadaria 

dia 02 de fevereiro e depois vem a festa de São Sebastião, que é uma festa de Umbanda, 

quando a gente toca pra Caboclo e aqui todas as casas fazem procissão pra ele; aí a gente 

para porque é carnaval e volta com a lavagem de cabeça, coisa de Umbanda também 

porque é Semana Santa – e aqui a gente ainda cumpre o ritual do Filho vir na quinta-feira 

no terreiro, depois de ter ido na cachoeira ele dorme aqui e na sexta-feira tem o terço até 

o meio dia, depois bata a cabeça e incorpora pra Caboclo, Preto Velho; depois vem São 

João, aí a gente faz o terço de São João e a gira de Xangô; Agosto tem o Olubajé; Cosme 

e Damião é outra coisa que em Corumbá e em todo lugar não pode faltar, acontece dia 12 

de Outubro; aí é 02 de novembro e depois a gente volta em fevereiro de novo. 
 

Esse é o Candomblé de Corumbá, essa é a vida de Zazi, minha trajetória, como as 

festas, termina o ano e tudo volta ao inicio. 
 

Mais de três horas de gravação e nem parecia que o tempo tinha avançado tanto. 

O sol reluzia seus últimos raios sobre o rio que corria lentamente com suas águas 

profundas, o entardecer do Pantanal se anunciava. A poeira branca de areia cobria as 

ruas e sacudia por cima dos cabelos dos transeuntes toda vez que um carro 
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passava. Este era o cenário quando deixei a casa de Pai Zazi e saí pelas ruas da cidade 

em busca de um hotel. Não iria embora naquele dia, até porque já se fazia muito tarde, 

eram quase seis horas da tarde. 
 

Teria que dormir em Corumbá e aproveitar para ver se conseguiria visitar algum 

terreiro ainda que fosse de Umbanda. Ficaria mais um dia ali pelo menos até eu ter 

certeza de que não haveria mais nada a fazer. 
 

Findado meu tempo em Corumbá, me despedi do Pantanal, do rio Paraguai e 

retornei a Campo Grande, de lá iria embora para São Paulo, definitivamente meu 

trabalho de campo chegaria ao fim. 
 

Agora eu teria que reorganizar todas as entrevistas e corrigir ou fazer os acertos 

que me foram pedidos pelos Pais de Santo ao lerem suas histórias. Passados dois dias, 

vim embora de Corumbá, era cedo da manhã, a melhor hora para pegar a estrada por 

causa do calor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240 



 

10. PASTOR ADERBAL DIAS GUIMARÃES 
 
 

 

Diário de campo, 10 de março de 2015. Gravei esta entrevista com o Pastor 

Aderbal ou Pai Aderbal como me referi a ele em outros momentos, dois dias antes de ir 

até Corumbá gravar a minha última entrevista desta rede de colaboradores. No entanto, 

ao organizar as entrevistas, deixar esta por último porque Pai Aderbal aparece como 

uma figura muito importante no Candomblé do Mato Grosso do Sul. 
 

Desde o início das pesquisas de campo, logo que levantei a informação sobre a 

sua importância, sobretudo o fato de que teria sido ele o responsável por trazer o 

Candomblé para o MS, comecei a procurá-lo, sem sucesso, pois, as informações não 

eram precisas. 
 

Nem acreditei quando consegui o telefone dele e que ele estava morando em 

Campo Grande, pois até o momento sabia que ele estava morando num assentamento de 

sem terras no interior do estado. 
 

E nesse dia, a lua cheia já estava alta no céu quando ele nos recebeu em sua casa 

num bairro afastado do centro. Esperei ele conversar bastante com ela, afinal ela foi uma 

de suas Filhas de Santo e fazia muito tempo que eles não se viam. Depois de um café e 

uns bolinhos, a atenção se voltou para mim, pude falar do meu trabalho e ele de pronto 

aceitou a gravar a sua história. 
 

Estávamos todos sentados na varanda de sua casa que dá acesso para um 

gramado, e como estava noite, tudo ficou agradável para escutar uma boa história, que 

sempre começa com o entrevistado dizendo o seu nome. E não foi diferente com Pastor 

Aderbal, ele começou dizendo: 
 

Meu nome é Aderbal Dias Guimarães, nasci no ano de 1944 no dia 01 de agosto 

na cidade de Ladário em Mato Grosso do Sul. Sou filho de um oficial da marinha chamado 

Osmã de Oliva Guimarães ele era baiano, aliás, veio de lá pra cá transferido como 

suboficial e aqui ele fez o curso de oficial e passou e virou oficial, serviu no 6° distrito 

naval em Ladário. 
 

Minha mãe era de Ladário e meu Pai da Bahia. Então eu nasci de pais baianos e 

católicos. Minha mãe era Católica Apostólica Romana e meu pai Católico Apostólico em 

casa. Ele não gostava de sair e falava que era Católico, mas em casa. Eu sempre fui 

curioso e procurei buscar as coisas, passei a buscar as coisas que eu via e que às vezes me 

tocava profundamente e eu ia buscar e foi aí que fui estudar, primeiro, no colégio de 
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padre em Campinas, estudei no Liceu Nossa Senhora Auxiliadora e por briga com o 

Padre, porque eu estava numa procissão conversando com uma menina e ele perguntou 

se eu estava namorando e me deu uns tapas. Só que a menina tinha apenas perguntado 

alguma coisa a mim. 
 

Ele não era bem Padre, era clérigo, estava se preparando para ser Padre e me 

mandou subir pra escola e eu fiquei esperando e quando ele chegou e eu me pendurei no 

baldrame onde se pendura a cortina e bati nele, ele caiu na escada e quebrou a clavícula 

e eu fui expulso. Então vim embora pra casa, saí de Campinas e voltei para Ladário, isso 

foi em 1961. 
 

Nesse tempo eu conheci uma menina, nos gostamos, as coisas boas aconteceram 

e era Carnaval, a gente estava pulando e o pai dela veio falar comigo, eu esperei acabar o 

baile e no outro dia falei pro meu pai, contei tudo o que tinha acontecido – nunca escondi 

nada do meu pai, era filho único – aí ele falou pra eu ir embora para o Rio de Janeiro, mas 

eu não quis, e ele insistiu, afinal, eu estava com 16 pra 17 anos de idade, era muito novo 

pra assumir uma responsabilidade dessas, mas eu disse: “Não papai, eu fui homem de 

fazer, então vou ser homem de assumir”. Ele disse depois que se era assim eu teria que 

sair de casa, então eu disse a ele que só queria a benção dele e foi aí que eu casei com a 

menina e convivi com ela um tempo. 
 

Nisso eu fiz um curso na Marinha pra ser faroleiro e sinalizei o rio Paraguai de 

Corumbá até a Foz do Rio Apa. Depois desse trabalho acabei tendo que fazer um curso 

no DHN – Departamento de Hidrografia e Navegação lá no Rio de Janeiro e quando eu 

fui fazer esse curso essa menina me traiu. O meu pai ficou sabendo da história e chamou 

o delegado pra pegar ela no fragrante, e teve direito a escrivão e tudo mais e foi aí que eu 

me separei dela. Então eu fui criar meu filho porque ela não tinha idoneidade de criar ele 

sozinha. Hoje ele está crescido, é Pastor de igreja, graças a Deus! 
 

Nessa mesma época eu encontrei outra moça. Foi num desses passeios que a gente 

dava pela praça da cidade, e foi lá que eu vi ela, meio triste, me aproximei e comecei a 

conversar e ela me contou que o marido tinha largado e que tinha um filho e tal, enfim, 

cheguei a conclusão que ela tinha um filho sem pai e eu tinha um filho sem mãe, então 

depois disso a gente começou a conviver e eu tive com ela mais uns nove, dez filhos além 

de ter criado o outro dela. O nosso primeiro filho faleceu, mas os outros viveram todos. 
 

Essa moça, o nome dela era Deise, frequentava a Umbanda e a irmã dela também 

era umbandista. Eu já conhecia essa irmã dela da casa de um primo meu que 
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fez um trabalho de Caboclo. Nesse trabalho esse Caboclo colocou a mão dele na minha e 

disse que era um dos Caboclos. Nossa! Saí fugido de lá e nunca mais voltei. Enfim, a 

Deise trabalhava na Umbanda, ela recebia um Caboclo, o “Seu Pedra Preta” e pelo fato 

dela ir trabalhar lá eu comecei a ir também e a frequentar. No começo eu rodava, rodava 

e rodava até que um dia eu recebi alguma coisa, mas, achei que era muito pouco, que 

estava faltando alguma coisa na minha vida – Aquilo era pouco! Deise me disse que se 

era pouco então tinha o Candomblé, o Catimbó, a Pajelança, mas ela também não sabia o 

que era, e lá dentro do terreiro que a gente ia, me disseram que isso era um culto da África 

trazido pelos escravos e eles aqui tocavam os tambores e cultuavam os Orixás. 
 

Eu acabei por fim guardando essas informações todas e procurando saber mais, 

mas como sou filho de pai e mãe católicos, eu sempre recorria à bíblia embora, também 

tenha lido de tudo um pouco, inclusive sobre Candomblé. Então eu fui me aprofundando 

e achei muito bonito o ritual da dança, os rituais de toque, as histórias e aquilo tudo me 

encantou e eu entrei naquele encantamento. 
 

Um dia apareceu por aqui um senhor chamado Sebastião Pereira da Silva, era um 

Babalorissá que veio do Recife pra Ladário, ele era Filho de Santo de Samuel Francisco 

Ribeiro conhecido em Santos, muito famoso lá porque ele era Filho de Santo de Vovó 

Fortunata lá de Recife, uma Yalorissá famosíssima que tocava Candomblé da nação 

Angola. 
 

Ele era homossexual e foi com ele que eu conheci o Candomblé e gostei. E aqui, 

ele tinha feito duas Filhas, uma em Ladário e outra em Corumbá e elas passaram a tocar 

o Candomblé na casa de Zé Rotão que era umbandista. A casa de Zé ficava em Ladário e 

foi a esposa dele que o Pai Samuel raspou e que depois acabou sendo Mãe pequena do 

barco que entrei quando raspei. 
 

No nosso barco foram feito sete Filhos: o primeiro, chamado de Dofono, morreu, 

ele se chamava Zezinho, era do Obaluaiê; depois vinha a minha Irmã que hoje está em 

Foz do Iguaçu, que era a Neneca, era de Iansã; depois vinha a Lala, uma menina de 

Iemanjá; depois vinha eu que na época era Amabeí de Ogum; depois vinha a minha Irmã 

de Oxumarê, a Francisquinha e depois vinha a pequenina que era Filha da ekede que era 

uma senhora boliviana, mas que já estava acostumada no Brasil. A filha dela chamava 

Terezinha, era a última do barco, a adjina de Santo dela era Kitenã. 
 

Mas quando eu fui pro Candomblé eu já tinha passado por tudo na Umbanda. 

Comecei rodando, depois fui de médium à auxiliar, depois fui a chefe e babá de Umbanda 

e só ai eu achei que estava sendo pouco, então fui pro Candomblé. 
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Nesse tempo eu já tinha uma casa com muitos frequentantes. Quando eu fui fazer 

o Santo eu falei pro Sebastião que eu ia fazer, mas não ia esperar sete anos pra receber o 

decá porque eu não estava começando agora, eu não estava gatinhando, eu estava era 

concluindo alguma coisa que estava faltando pra mim. 
 

Por aqui não tinha isso, só o Tito, Tito Corrêa da Costa, que tocava Candomblé 

em Campo Grande, mas, num era bem Candomblé, era mais um Omolocô ou um 

Umbandomblé, Umbandocô, sem desrespeitar – porque, Candomblé mesmo não existia 

por aqui. No fim, tirando ele, não tinha mais ninguém. Só depois que veio eu e a Lurdinha, 

minha Irmã, mas ele começou a tocar depois de mim. 
 

Então com o Candomblé eu comecei em Ladário e vinha gente de Campo Grande 

pra fazer o Santo, quando eu comecei foi assim. Eu fiquei no inicio de auxiliar do 

Sebastião por três anos, porque, ele me passou a faca, um odé como se diz na nação 

Angola, que era pra eu cortar os bichos – então, além de Filho eu fazia o papel de axogum, 

que é quem corta os bichos – porque não tinha gente suficiente na época que pudesse 

tomar posto, tinha que ser a gente mesmo que estava entrando e a maioria dos iniciados 

era mulher, que não pode fazer esse serviço. De homem tinha eu e outro, mas ele não 

encarava a coisa com responsabilidade, ele bebia de vez em quando, então não podia fazer 

as coisas do Santo. Depois o Pai fez mais um homem, era o Lino, que era sargento do 

Exército. Lino não ficou, acabou indo embora, era daqueles que marca o ponto e até logo. 
 

Eu continuei com o Sebastião e ele me entregou, na casa dele, o meu decá, e foi 

quando eu comecei a tocar a minha casa de Candomblé. Eu deitei meu primeiro barco, 

depois o segundo, o terceiro e a casa foi indo, foi crescendo até que eu me mudei para 

Campo Grande e muitos Filhos de Ladário me acompanharam. Foi nessa época que eu 

conheci o Tito e a gente se deu bem. Ele era maçom e vivia me convidando pra entrar, 

mas eu nunca quis saber disso não. Eu já tinha, nessa época, me separado da Deise que 

inclusive veio a falecer anos mais tarde. 
 

Em Campo Grande eu acabei fazendo mais Filhos de Santo e o tempo foi passando 

e na medida em que os Filhos foram ficando antigos eu fui entregando os decás, 

sobretudo, aqueles que eu via que tinha capacidade de tocar uma casa. Eu nunca prendi 

por tempo maior – tem capacidade? Venha buscar o que é seu e levar! Era um trabalho a 

menos pra mim e uma responsabilidade a mais pra ele. 
 

Foram muitos filhos! Em Corumbá eu tive: Kilambô, que já faleceu; tem a 

rambona da casa – a mais velha – que é a Soraia e a adjina de Santo dela é Dandassy; 
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tem a Pandayá de Oxum; tem a Isoca de Iemanjá; tem o Sambuquê de Ossain que é um 

menino de São Paulo que veio fazer o Santo comigo; tinha o finado Ladenã; a Vera de 

Logunedé, também conhecida como Logumará; tinha Ominayá; tinha o Oyasinguê de 

Abalomí, que faleceu; tem o Mutalomí que mora em Rondonópolis no Mato Grosso – 

mas esse eu fiz bem depois, quando fui chamado lá. 
 

Aqui em Campo Grande eu deitei mais três ou quatro barcos, só não consigo 

lembrar os nomes de todos, mas foram no total uns trinta ou quarenta Filhos feitos aqui e 

depois, eu ainda voltei a Corumbá e de lá eu fui pra Rondonópolis, porque lá não tinha. 
 

Eu fui pra Rondonópolis porque uma menina mandou me chamar, era uma 

gaúcha, Filha de Iansã, já falecida hoje, a adjina dela era Zizoyá e lá na casa dela eu fiz 

mais uns trinta, quarenta Filhos também. Depois fui, ainda, fazer Filho em Cuiabá e voltei 

pra Rondonópolis. 
 

De Rondonópolis eu me lembro de: Zizoyá, Matamburê – não me lembro de todos, 

é muita gente. Depois voltei pra Campo Grande e aqui passei a funcionar numa outra casa 

que ficava num outro bairro. Era a casa de uma senhora chamada Márcia, uma baiana que 

pediu que eu fizesse obrigação nela e depois deixou que eu ficasse tocando na casa dela 

até eu montar minha casa num outro local. Eu fiquei na casa dela um bom tempo! 
 

A notícia foi se espalhando e começou a chegar Filhos de outros lugares porque 

sabiam que aqui tinha Candomblé, por causa disso cheguei a dar obrigação à algumas 

pessoas de fora também que tinham perdido o contato com o axé ou com o Pai de Santo. 

Então, eu fazia, mas não tirava a mão de ninguém porque eu dava era um complemento 
 

à mão que tinha feito aquele Filho primeiro. Eu sempre respeitei os outros! A não ser 

que o Pai de Santo tivesse morrido, aí era outra coisa. 
 

Acabei depois indo à Bahia, porque fui chamado a uma reunião de Candomblé com 

os grandes de lá e foi quando eu tive em casa de Djalma de La Luna, muito conhecido lá. 

Quem me chamou pra essa reunião foi uma pessoa que esteve na minha casa, era ogã de sale 

e gostou muito do meu Candomblé e me disse que me chamaria pra 
 

ir à Bahia porque ele pertencia à cúpula de lá e me disse assim: “Eu não sabia que ia 

encontrar um pedaço da nossa Angola aqui!” Ele disse isso porque também conhecia a 

Vovó Fortunata de Recife. 
 

Então eu toquei Candomblé aqui em Campo Grande em vários bairros e o último 

foi na Mata do Jacinto, onde fiquei por dezoito anos. Nessa época eu trabalhava na 
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Secretaria de Segurança e tinha muitos amigos, muitas pessoas chegadas, de modo que, 

eu atendia deputado, vereador, político. Chegou num ponto que eu sentava no restaurante 

e quando ia pagar a conta já estava paga porque algum conhecido tinha feito e eu era 

famoso. 
 

Eu viajei o estado todo fazendo o Santo; fiz Filho em Três Lagoas, em Dourados, 

Ponta Porã. E nessa época eu tinha a minha casa na Mata do Jacinto, como já disse. Quem 

me levou pra lá foi a uma de minhas filhas de santo em 1984 e o marido dela que arrumou 

o emprego pra mim na Secretaria de Segurança. Essa casa que eu tinha nesse bairro era 

de uma filha de santo minha, e como ela tinha outra, ela me deu essa na Mata do Jacinto 

como agrado pela obrigação que eu fiz nela. 
 

Eu não vivi só do Candomblé, antes de trabalhar na Secretaria de Segurança eu já 

tinha a minha profissão de fotógrafo, além de ter sido da marinha como já falei. Na 

verdade eu, depois da marinha, vivi sempre de forma autônoma, paguei meu INSS e foi 

isso que me ajudou a me aposentar. Além da fotografia eu vendia frango assado, fazia 

sorvete. 
 

No Candomblé eu fiz muitos Filhos que depois viraram Babalorissá, Babá de 

Omolocô e outros que tocavam Umbanda e não queriam raspar pra tocar Candomblé. 

Desses que tocavam Umbanda tem: minha tia Alzira; Mercedes; as Ciganas – Regina e 

Natália; Alexandre, que era marido da Natália e que foi confirmado depois como Ogã de 

Sale. No fim, acho que eu fiz uns dez ou doze Babás de Omolocô aqui em Campo Grande, 

porque em Corumbá não tem. Lá se desenvolveu muito pouco, era mais Ladário, na casa 

de Zé Rotão que era umbandista. A esposa dele é quem tocava Candomblé. 
 

No tempo em que eu mexi com isso, não abriu mais nenhuma casa lá, talvez Zazi 

que era Filho de Vera, que eu raspei pra ela porque ele era o primeiro Filho dela, então 

eu seria o Avô dele. Eu acho que ele está tocando lá em Corumbá. Na feitura dele eu 

raspei a metade e dei a ela, a Vera, pra raspar a outra metade, porque com o primeiro 

Filho é assim que se faz, o Pai começa e passa para o Filho terminar. 
 

Nesse período eu fundei em Campo Grande o 1° Bloco de Afoxé do estado de 

Mato Grosso do Sul, que era o Bloco Omorixá. Fundei a escola de Samba Império da 

Mata, depois cheguei até ser presidente da liga das escolas de samba. Fundei também a 

Federação Sul-mato-grossense dos cultos afro – Axé Ilê – e por meio dessa Federação eu 

registrei muitas casas, tanto de Umbanda quanto de Candomblé que já existia muitos na 

época. E Isso foi em 1988 e a gente queria mostrar ao povo que também éramos 
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unidos, esse era o objetivo da Federação – seja Umbanda ou Candomblé – porque tinha 

festa de Candomblé que umbandista ia e vice-versa, então, mostrar esse entrelaçamento 

de umbandistas e candomblecistas era o que eu queria e foi bom porque essa época foi 

uma época pacífica, e também quando o Candomblé começou a crescer desde então. O 

Tito começou a raspar um punhado de gente, meus Filhos que receberam o decá também 

começaram a raspar e assim o Candomblé aqui foi crescendo. 
 

Eu tocava Candomblé Angola! É um Candomblé que hoje – e eu tô falando pelo 

que tenho visto – está muito difícil de ver, pelo menos como aquele, porque pra fazer o 

Santo naquela época era vinte e um dias recolhido e noventa dias com o quelê no pescoço, 

cumprindo as obrigações certinhas pra depois voltar à vida normal. Hoje em dia está 

difícil de ver isso porque eu levava a sério de um tanto, que passei quinze anos fora e 

quando voltei encontrei meus amigos de braços abertos, mesmo eu não estando mais no 

Candomblé. 
 

Meu Candomblé Angola era igual ao que se tocava em qualquer outro lugar, mas 

meu Angola era Congo, ou seja, era um Angola descendente do Congo que se encerrou 

com o finado Samuel, Filho de Vovó Fortunata do Recife. Meu Angola não era Cassangi, 

nem Bate Folha porque eu fazia do jeito que se tocava na casa do meu Pai. 
 

Tinha pouco Candomblé perto da Umbanda que era muito forte aqui. Inclusive eu 

tinha uma tia minha, a tia Alzira que tocava um terreiro tradicionalíssimo aqui em Campo 

Grande. O Centro dela chamava Tartaruga do Pará e ela assentou Orixá comigo. Não 

raspou, ela assentou o Orixá pra cultuar. Eu apenas tirei um chumacinho do curupim do 

cabelo dela para o orixá assentar, mas ela não raspava ninguém. 
 

Posso dizer que a minha época de Candomblé aqui no Mato Grosso do Sul foi 

muito boa, foi a melhor época para a religião. Era um tempo que o povo andava 

paramentado nas ruas, os Filhos saiam da minha casa para a casa do Tito, cortando um 

bairro a outro à pé e todos paramentados e isso era respeitado. Era um tempo que se fazia 

Candomblé na praça, às vezes a gente fechava uma rua pra tocar e o pessoal gostava. Era 

lindo! 
 

O Mato Grosso do Sul era muito bom pro Candomblé. Era igual a todo lugar, na 

verdade. Embora se tinha muito índio aqui, a gente nunca teve contato com o setor 

indígena, mas tinha uns contatos com igreja porque às vezes a gente pedia para lavar os 

degraus como era feito na Bahia, só que aqui a gente não tem o Nosso Senhor do Bom 

Fim, mas já lavamos vários degraus. Isso foi feito em Corumbá e aqui em Campo Grande, 

mas foi uma ou duas vezes. 
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Essas coisas eram feitas acompanhando o calendário de festas, que já era do 

Candomblé, como a festa de Iemanjá, de Ogum, Xangô, a festa de Santo Antônio porque 

Ogum em algumas casas é sincretizado a ele ou a São Sebastião. Na minha casa ele era 

sincretizado a Santo Antônio. Fazíamos também Festa à Exu e quando tinha as obrigações 

dos Filhos também se fazia festa. Por fim, tinha a festa das crianças que era a festa dos 

Erês. 
 

E além dessas festas tinha o Carnaval e o nosso bloco de Afoxé que era o primeiro 

bloco que saia no Carnaval porque a gente saía na frente pedindo a proteção dos Orixás 

pra que não acontecesse nada de mal às pessoas durante esse período. Esse bloco tinha 

um fundamento dentro da religião afro-brasileira e tinha também a diversão desse povo. 
 

A gente sempre buscava se integrar com o povo pra mostrar que não era 

macumbaria, feitiçaria, porque – e olha que hoje eu sou Pastor – desde aquela época que 

querem confundir o Pai de Santo, o Candomblé com magia negra, com diabo, cobra, 

aranha e não tem nada a ver com a religião. Hoje, de onde eu estou do meu olhar, é errado. 

Candomblé e Umbanda são errados, mas não tem nada a ver com o que querem inventar. 
 

Eu não pertenço mais. Assim como na Umbanda eu achei que estava faltando 

alguma coisa e fui pro Candomblé, eu também achei que lá estava faltando algo mais, 

estava vazio e eu queria uma coisa que me preenchesse e não estava sendo preenchido. 

Além disso, tive muitas decepções com as pessoas e pessoas que às vezes estão lá no 

rasteio e a gente vai levantando, vai pedindo, vai ajudando e quando ela ganha uma 

asinha, a primeira esporada que ela dá é em quem fez, quem arrumou a vida dela. Eu não 

aceitava isso, pois, o respeito tem que ser dado. O meu velho Avô de Santo dizia que 

“antiguidade é posto e posto é galão e galão não é pra cabra safado”. Eu gostava de seguir 

esse dito popular dele. 
 

Como estou falando de decepções, o meu filho carnal - o Gláucio que era casado 

com uma Filha de Santo minha - roubou os assentamentos de Santos da minha casa. Eu 

tinha saído pra resolver umas coisas na rua e quando voltei o quarto de Santo tinha sido 

arrombado e ele tinha pego esses assentamentos e dado para cada um dos Filhos que eu 

tinha feito. Eu nunca neguei como já disse, do Filho levar seu assentamento. Eu sempre 

falei isso: “Se quiser levar, pode levar, eu vou e assento na casa do Filho, mesmo sem ele 

ter ganhado o direito! Só não dou o direito de raspar e também se der zebra não me venha 

culpar, porque o lugar do assentamento é aqui, na casa do Pai de Santo”. 
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Então ele precisava ter feito aquilo e essa atitude me aborreceu muito. Foi nessa 

hora que eu parei, deixei de acreditar. O Gláucio ganhou uma quantia “X” pra roubar. Ele 

não roubou os ibás, ele pegou apenas os otás que estavam dentro dos ibás e como cada 

assentamento tinha o adjina de Santo da pessoa, assim ficou mais fácil pra ele roubar. A 

gente só foi descobrir que os otás não estavam nos ibás quando eu e minha esposa fomos 

fazer faxina no quarto de Santo. 
 

Foi lamentável e isso me aborreceu porque eu nunca neguei a entregar nada a 

ninguém. Desacreditei nas coisas e voltei a ler a bíblia e fui me aprofundando, gostando, 

e descobri que tinha certas coisas que não devia ter sido feita por mim, aí eu senti que 

tinha um chamado e parei com tudo. Chamei os Filhos que ainda tinham assentamentos 

em casa, entreguei tudo e o que não foi levado eu joguei dentro d’água e falei pra eles: 

“Eu parei por falta de dignidade de vocês”. Dei tudo o que tinha dentro do meu 

Candomblé: os atabaques e tudo mais. Dei um ponto final! 
 

Comecei a me dedicar à bíblia, aceitei Jesus, fui batizado aquela coisa que estava 

faltando em mim – preencheu – estou feliz da vida! Não critico casa de seu ninguém. Já 

visitei algumas e vou visitar as outras todinhas. Vou levar um abraço e a única coisa que 

pode acontecer é me perguntarem: Pai por que o senhor largou? Aí vou ser obrigado a 

responder que hoje eu estou com um único Deus e real que é luz própria e Ele é dono de 

tudo e me dá tudo e eu não preciso de nada. 
 

Não desfaço pelo que eu passei, porque foi parte do meu caminho e pode ser parte 

do caminho de muitos até chegar aonde eu cheguei. Eu respeito por onde passei. Não 

cultuo mais. Não difamo, de jeito nenhum, porque isso dentro do que eu sei que, quem 

julga é o grande juiz lá em cima. 
 

Eu não fechei o Candomblé num dia e no outro estava na Igreja. Não! Não foi 

assim não! Eu fiquei mais ou menos um ano sem me envolver com nada, apenas lendo e 

meditando nas coisas de Deus. Então, depois que eu fechei o Candomblé fui embora de 

Campo Grande, eu acabei indo pra Barra do Garça no Mato Grosso. Lá eu fiquei sem 

religião. Fiquei só trabalhando, fui cuidar da minha casa de comida que tinha montado, 

mas, foi lá em Barra que eu aceitei Jesus. Foi diante da televisão durante a pregação do 

R. R. Soares que eu estava assistindo. Eu e minha esposa fomos pra Barra porque era um 

lugar tranquilo e o ambiente aqui, depois do ocorrido, estava muito incômodo pra gente. 
 

A gente estava morando lá em Barra então, mas com a vontade mesmo de morar 

na beira do mar e foi aí que eu ouvi falar de Genipabu. Lá em Barra tinha um advogado 
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cujo genro que era dos Estados Unidos estava se aposentando e já tinha ido pra esse lugar 

que eu falei que, na verdade, não passa de um bairro da Cidade de Estremóis. É um lugar 

lindo, de praia e dunas de areia, e ele gostou muito do lugar e queria comprar uma pousada 

lá. 
 

Foi aí que eu acabei indo pra lá. Eu fui da primeira vez e fiquei uns cinco dias, 

procurando uma pousada pra ele, e quando voltei, trouxe a preço pra ele negociar lá. Deu 

tudo certo porque ele acabou comprando a pousada e eu aproveitei e me mudei pra lá, e 

abri minha lanchonete nesta praia. A pousada não tinha almoço ou jantar, oferecia só café 

da manhã, então ele mandava os hóspedes dele pra almoçar ou jantar na minha 

lanchonete. 
 

O aluguel lá era muito caro e o dinheiro só entrava na temporada, depois acabava 

tudo, e por causa disse eu tive que me mudar dali e acabei montando a lanchonete num 

outro lugar. Era lindo o lugar, ficava onde o rio se encontra com o mar, no mesmo bairro 

da praia, e ali eu fiquei mais um tempo até me mudar pra cidade de Natal, a capital, porque 

minha esposa foi trabalhar numa fábrica de roupa em Guararapes e foi quando eu fui pra 

obra de Deus. Nessa época eu já estava me aposentando e a igreja não paga salário, paga 

só prebenda que é uma espécie de pagamento. 
 

Foi em Natal, na Igreja da Graça que eu fui ungido pastor. Fiquei nesta igreja uns 

quatro anos e saí fora porque eles adotaram um sistema da Igreja Universal que vinha 

com essa história de ganhar dinheiro e aí disso eu tô fora. 
 

Eu tenho comigo o seguinte: não prego igreja, não prego religião e não prego 

dinheiro, eu prego Jesus! Então eu saí de lá e comecei a trabalhar com as outras igrejas 

na formulação de estatutos, registrando estatuto, dando aula pra quem ia ser Pastor, pra 

quem ia ser diácono, presbítero, pra eles saberem quais seriam as atribuições daquela 

função e assim eu fiz. Criava também logotipo de igreja no computador, diploma de 

batismo, porque, como a pessoa vai provar que já foi batizada? Fazia também certificado 

pra quem recebeu a unção de Pastor, por que daí a pessoa tinha que comprovar. 
 

Então depois de quinze anos servindo ao Senhor, Ele doutrinou meu coração e 

agora Ele me deu o meu ministério - e o meu é Ministério Evangélico Aliança com Deus. 

Eu recebi esse nome lá, mas, com a incumbência de voltar onde comecei, e foi pro isso 

que retornei a Campo Grande, porque Deus age assim, ele mostra que pode atuar em quem 

a gente nem imagina. 
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Então agora eu estou pesquisando um bairro pra alugar uma casa e comprar um 

terreno pra abrir meu ministério e falar de Jesus. 
 

Quase três horas depois de muita história, eu definitivamente apertei o stop do 

meu gravador, mesmo sabendo que iria para Corumbá dali há dois dias, em Campo 

Grande, meu trabalho de campo chegara ao fim. E terminou pelo começo da história, ou 

seja, pela entrevista de quem foi o precursor do Candomblé no estado, nada mais 

significativo. 
 

A lua estava branca e grande bem no meio do céu, eu me despedi de Aderbal e 

sua esposa, e segui minha estrada, fui para o hotel com uma curiosidade gigante para 

ligar o gravador novamente e poder escutar de novo a sua história. Saberia que depois 

de Corumbá, o Mato Grosso do Sul ficaria para trás e eu iria começar uma nova etapa 

na pesquisa, que era organizar as entrevistas e analisá-las, sentar e escrever estas linhas 

que seguem agora. 
 

Só mais uma coisa a acrescentar: Stop! Gravador desligado. 
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PARTE III 
 

JOGO DE BÚZIOS 
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Entrada 
 

 

Existem muitas definições e descrições sobre o significado do jogo de búzios, 

considerado o oráculo mais popular do Candomblé. Esse jogo é conhecido, sobretudo 

pelas suas conchinhas, chamadas de búzios em que o Pai de Santo joga num tabuleiro 

para saber respostas sobre as perguntas feitas pelo consulente. A maioria dos Pais de 

Santo não possuem um trabalho formal ou profissão, vivem exclusivamente do 

Candomblé e cuja justificativa se explica pelo fato de que a religião requer muita atenção 

o tempo todo, principalmente os Orixás e seus assentamentos que precisam ter a sua água 

trocada constantemente, velas acesas e comidas frescas. Assim, é por meio do jogo de 

búzios que a maior parte da renda do terreiro é estabelecida e por isso ele é muito 

importante, porque ajuda a sustentar financeiramente a religião, como também trás 

demandas para a realização de outros tipos de trabalho e até a iniciação de novos filhos. 
 

Eu ainda estava fazendo as minhas pesquisas de mestrado quando em uma das 

visitas que fazia aos terreiros na cidade de Dourados no Mato Grosso do Sul, um Pai de 

Santo me mostrou como se jogava e como deveria ser a preparação para a iniciação desse 

jogo tão importante para esta religião. 
 

Ele me disse que era necessário que tivesse um pano branco, virgem de preferência 

que deveria cobrir uma espécie de peneira de palha ou tabuleiro redondo de madeira, pois 

é ali que serão jogadas as conchas conhecidas como búzios. Em volta desse aparato são 

colocadas as guias de todos os Orixás, ou seja, aqueles fios de contas feitos de miçangas 

cujas cores representam cada um deles. A união das guias com os búzios deve resultar na 

obtenção de força, proteção e permissão dos Orixás para o caminho que o jogo irá mostrar. 

O caminho neste caso é o destino da pessoa frente ao problema que ela busca solução ou 

iluminação. 
 

Esse caminho é o resultado numérico de muitas combinações das posições em que 

os búzios caem sobre o tabuleiro e essas combinações ou caminhos são chamados de Odu. 

De acordo com a nação a que o terreiro faz parte, Ketu, Angola ou Gege, o números 

desses búzios podem variar, sendo, 16 para a nação Ketu e 21 para a nação Angola e 

Gege. 
 

Todos os Orixás estão representados nesse jogo, de acordo com a cor de cada um 

deles: para Exu usam-se miçangas vermelhas e pretas intercaladas; Para Ogum usam-se 

miçangas azul escuras; Oxóssi – azul turquesa ou verde água; Xangô – miçangas 
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brancas e vermelhas intercaladas; Iansã – vermelhas se for Candomblé de Angola e 

marrom se for da nação Ketu; Oxum – amarelo ouro; Obá – vermelho rubi; Logun-Edé 
 

– azul e amarelo ouro; Ibejis – todas as cores intercaladas; Obaluaiê – brancas e pretas 

intercaladas se for da nação Angola e marrom rajada se for de Ketu; Ossaim – brancas e 

verdes intercaladas; Euá – miçangas vermelhas e amarelo ouro intercaladas e Oxalá, 

miçangas brancas. 
 

Além de todos esses apetrechos, de um lado da peneira coloca-se uma vela acesa 

e do outro um incenso defumador e um copo de água filtrada, feito isso o Pai de Santo ou 

Mãe de Santo, que já está preparado para realizar o jogo, irá pedir a permissão para o 

Orixá que rege aquele dia da semana, seguindo um calendário prévio que fora construído 

ao longo do processo de ressignificação da cultura africana no Brasil: 
 

Segunda-feira: Exú e Obaluaiê; 
 

Terça-feira: Nanã, Oxumarê e Ogum; 
 

Quarta-feira: Xangô e Iansã; 
 

Quinta-feira: Oxóssi e Logun-Edé; 
 

Sexta-feira: Oxalá; 
 

Sábado: Yabás, Iemanjá, Oxum e Ibejis; 
 

Domingo: Olorum e todos os Orixás; 
 

Em minhas visitas pelos Candomblés no Mato Grosso do Sul, observei que quase 

nenhum Pai ou Mãe de Santo joga búzios todos os dias da semana, principalmente no 

sábado ou domingo e muito mais raro ainda é fazê-lo na sexta-feira que é considerada 

sagrada por causa de Oxalá. Os terreiros de Candomblé organizam as suas atividades 

como uma espécie de rotina semanal de modo que dois ou três dias da semana é que ficam 

disponíveis para o jogo de búzios, embora isso seja variável, a maioria segue essa rotina. 
 

Antes de abrir o jogo é necessário rezar para os Orixás, saudando primeiro Exu e 

finalizando a saudação com Oxalá, pois serão eles que irão conduzir a iluminação do odu 

para o consulente e para a interpretação que o Pai ou Mãe de Santo irá fazer do jogo. Essa 

reza é feita no idioma da nação ao qual o Candomblé faz parte. 
 

Irei reproduzir, ainda que recorra a erros, a reza inicial feita em Iorubá que é a 

seguinte: Ododuá dadá Orunmilá, Babá mi alari ki Babá Olofumaré Babá mi, Bakê Oxê, 

Bará Lonan, Kou filé Babá mi Emim lo xirê Babá, Ifá Bemim Mojubaré, Ibá Orum 

Mojubaré Exú é mojubá, Okê Oxê, Ifá Agô, Ogunhê Patakori, Loci, Loci. 
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Essa reza tem a intenção de saudar Orunmilá que é o Deus supremo e por isso, 

com as mãos fechadas, saudando primeiro o lado esquerdo que representa os espíritos 

femininos e depois o direito que representa os masculinos, atrás e no alto da cabeça, o Pai 

ou Mãe de Santo, também trás a memória os espíritos desencarnados e por fim é saudada 

a fronte que representa a vida, o nascimento, a renovação e a transformação. 
 

Realizado todo esse ritual inicial, o consulente do jogo deve dizer em voz alta o 

seu nome completo e sua data de nascimento, e somente aí que se inicia o processo de 

consulta a Ifá, o Orixá responsável pela adivinhação. 
 

O processo de adivinhar o que os Orixás estão dizendo é feito pela combinação 

do número de caídas abertas ou fechadas dos búzios, sendo que as abertas representam a 

luz e as fechadas a escuridão, assim, conforme a combinação é um Orixá que responde, e 

sendo determinado Orixá, o assunto que será abordado está diretamente relacionado às 

suas características arquetípicas que somadas com a mediunidade do Pai ou Mãe de Santo, 

revela a resposta que se busca. 
 

Pierre Verger e Roger Bastide escreveram sobre a arte de adivinhação nos cultos 

de Candomblés no Brasil cujo estudo está presente na obra “Em Oloorisa, Escritos sobre 

a Religião dos Orixás”, em que mostram os diferentes tipos de jogos de adivinhação 

presentes no Brasil, entre eles o Apelê-ifá, que foi pouco difundido e que consiste em 

amarrar os búzios em vários cordões formando diferentes Odus que ao serem lançados 

sobre o chão se misturam e formam outras combinações permitindo diferentes leituras de 

destino ou caminho. 
 

O jogo de búzios no Candomblé é muito importante porque diferentemente da 

Umbanda, em que suas entidades falam normalmente, os Orixás não falam, e se 

comunicam exclusivamente através dos búzios. Desta forma, uma das habilidades de um 

Pai ou Mãe de Santo é saber e conhecer o jogo, pois, somente e por meio dele é que seu 

Candomblé vai acontecer. 
 

Pode-se dizer que os búzios servem para apontar a direção da vida dos Filhos de 

Santo e de quem mais necessitar dessa iluminação. É uma fonte genuína de comunicação 

entre os homens e suas divindades. Os Orixás falam por meio dos búzios para conduzir o 

Candomblé e seus Filhos e Afilhados, exortando-os acerca de muitas das decisões que 

devem tomar na sua vida, principalmente na vida para com o Santo. Os búzios ajudam a 

refletir sobre a caminhada, o percurso e as decisões tomadas, apontam também um 

caminho novo, revelam informações que, às vezes estão obscurecidas por diversos 

fatores, por isso, digo, como esse Pai de Santo sempre me disse, os búzios 
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servem para iluminar o nosso caminho porque trazem a reflexão de nossas ações e 

decisões. 
 

Desta forma, intitulei a terceira parte deste trabalho de “jogo de búzios”, pois 

tenho por objetivo fazer uma reflexão sobre as informações que os Pais e Mães de Santo 

trouxeram em sua colaboração com essa pesquisa. 
 

Tenho por finalidade apresentar uma síntese sobre a presença do Candomblé no 

Mato Grosso do Sul com suas características, continuidades e rupturas históricas, além 

de tratar de vários temas presentes nas entrevistas, que serão detalhados em dois capítulos 

a seguir: o primeiro em que apresentarei a árvore genealógica do Santo, ou seja, a 

trajetória que o Candomblé no Mato Grosso do Sul fez para chegar até lá e como ele 

interage em nível nacional, sabendo que isso irá contribuir para as suas características. O 

segundo capítulo irá tratar sobre alguamas características do Candomblé do MS; 
 

Essa terceira parte tem por finalidade fazer uma reflexão em relação às entrevistas. 

É o momento de analisar as informações que os Pais e Mães de Santo relataram em suas 

narrativas de expressões orais sobre o Candomblé do Mato Grosso do Sul. Este pode ser 

considerado o momento de invocar Ifá, esse oráculo tão importante no Candomblé que 

liga os homens aos Orixás. Assim espero nessa parte do trabalho também poder se 

aproximar mais das expressões orais sobre esta religião no estado. 
 

Ainda sobre o Ifá ou o jogo de búzios, cabe aqui citar a passagem de quando 
 

Orunmilá instituiu o oráculo, que diz que: 
 

Naquele tempo não havia separação entre o Céu e a Terra. Foi 

quando Orunmilá teve oito filhos. O Primeiro foi o rei de Ará, Alará. 

O segundo foi Ajeró, rei de Ijeró. O filho caçula foi Olouó, rei da 

cidade de Ouó. Havia paz e fartura na Terra. Numa importante 

ocasião, quando Orunmilá celebrava um ritual, mandou chamar 

todos os seus filhos. Vieram os sete primeiros filhos de Orunmilá. 

Eles lhe prestaram homenagens, ofereceram-lhe sacrifícios, 

prostaram-se a seus pés batendo palmas, prostaram-se batendo paó, 

disseram as palavras de respeito. Menos Olouó. Ele veio mas não 

deitou aos pés do pai, não fez oferendas, não o homenageou como 

devia. “Por que não demonstras respeito ao teu pai?”, perguntou 

Orunmilá. Olouó respondeu que seu pai tinha sandálias de precioso 

material, mas que ele também tinha, que seu pai usava roupas dos 

mais finos tecidos, mas que ele também usava; que seu pai tinha 

cetro e tinha coroa e que ele os tinha também. Que um homem que 
usa coroa não deve se prostrar diante de outro, foi o que disse o filho 

ao seu pai. Orunmilá se enfureceu, arrancou o cetro das mãos do 

filho e o atirou longe. Orunmilá retirou-se para Orum, o Céu, e a 

desgraça se abateu sobre Aiê, a Terra: fome, caos, peste e confusão. 

Parou de chover, plantas não cresciam e animais não procriavam, 

todos estavam em desespero. 
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Os homens ofereceram a Orunmilá toda a sorte de sacrifícios, todos 

os cantos. Orunmilá aceitou as oferendas, mas a paz entre o Céu e a 

Terra estava definitivamente rompida. Os filhos de Orunmilá o 

procuraram no Orum e lhe pediram para retornar ao Aiê. Orunmilá 

entregou então a seus filhos dezesseis nozes de dendê e disse: 

“Quando tiveres problemas e desejares falar comigo, consultem este 

Ifá”. Orunmilá nunca mais veio ao Aiê, mas deixou o oráculo para 

que as pessoas possam recorrer a ele quando precisarem. Os filhos 

de Orunmilá era assim chamados: Ocanrã, Ejicô, Ogundá, Irosum, 

Oxé, Obará, Odi, Ejiobê, Osá, Ofum, Ouorim, Ejilá-Xeborá, Icá, 

Oturopon, Ofuncanrã e Iretê. São estes os nomes dos odus. São estes 

os filhos de Orunmilá. Cada Odu conhece um segredo diferente. Um 

fala do nascimento, outro da morte, um dala dos negócios, outro da 

fartura, um fala das guerras, outro das perdas, um fala da amizade, 

outro da traição, um fala da família, outro da amizade, um fala do 

destino, outro da sorte. Cada odu conhece um segredo diferente. 

Desde então, quando alguém tem um problema, é o odu que indica 

o sacrificio apropriado. Orunmilá disse: “Quando tiverem 

problemas, consultem ifá”. Orunmilá nunca mais veio ao Aiê, mas 

deixou o oráuculo para que as pessoas possam recorrer a ele quando 

precisarem. (PRANDI, 2001, pag, 442). 
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11. LINHAGEM E LEGITIMIDADE DO CANDOMBLÉ DO MS 
 

 

Wagner Gonçalves (2012), afirma que nas religiões afro-brasileiras existe uma 

noção do Eu ao qual se agregam muitas divindades, que seriam os Orixás, Caboclos e 

outras entidades ou divindades que formam um ‘enredo de Santo’. No Candomblé, esse 

Eu é chamado de Ori, que significa cabeça, embora seja uma divindade criada por um 

deus supremo, Olodumare, é nesse Ori que se encontra a matéria mítica que compõe 

muitos Orixás, ou seja, parcelas da natureza que são regidas por eles, como o rio, água, 

ar, terra etc. Segundo o autor, quando essas cabeças nascem no Aiê - na Terra, elas se 

esquecem do que foram feitas e das escolhas de destino realizadas, por esse motivo os 

oráculos, como o jogo de búzios, são importantes porque por meio deles pode-se 

identificar a ‘matéria mítica’ que compõe a cabeça de cada um, ou Orixá que a rege. 
 

No Candomblé é regra cultuar primeiro a cabeça, por meio de um ritual chamado 

de Bori que nada mais é do que dar de comer à cabeça, para que ela possa receber 

convenientemente, quando esta pessoa for se iniciar no Candomblé, os deuses que com 

ela mantêm vínculos imanentes. 
 

Pelo ritual do Bori a pessoa ‘nasce’ para o Orixá e no ritual do Orô o Orixá ‘nasce’ 

para a pessoa. Não é apenas um único Orixá que nasce para a pessoa, conforme ela vai 

vivendo a sua vida para o Santo, e avança no seu aprendizado no culto ao Orixá, outros 

serão assentados ao seu Ori, até completar todo o chamado ‘enredo de Santo’. 
 

Todo este procedimento só pode ser realizado por um sacerdote conhecido como 

Babalorissá ou Yalorissá: Babá se for homem e Yá se for mulher; No Candomblé, desta 

maneira, toda a sua ação está centralizada na figura de seu líder, a Mãe ou o Pai de Santo. 
 

Segundo Lima (2011), a palavra Yalorissá, de origem Iorubá possui vários 

sentidos, inclusive o classificatório dos sistemas familiares: 
 

Iyá é a mãe biológica, mas também qualquer parente feminino da 

geração dos pais – as irmãs da mãe ou do pai e suas primas, para 
empregar o termo de parentesco de uso no Brasil. Prefixada a uma 

palavra outra qualquer, como no caso de ialorixá, denota uma 

relação genitiva entre os dois termos – a “mãe que tem”, “que 
possui” o orixá. (pag. 80). 

 

O autor ainda argumenta que esse conceito pode ser também entendido como a 

Mãe ou Pai que tem a santidade, até porque se levado ao pé da letra pode passar a ideia 

de uma classificação herética já que Santo não tem Pai nem Mãe. A mesma linha de 

análise também pode ser empregada para o termo Babalorissá ou Pai de Santo, uma vez 

256 



que os líderes de terreiros recebem esses títulos porque provém da paternidade 

classificatória assumida no processo iniciático – Bori e Orô – onde o conceito de família 

biológica cede lugar ao outro, de família de Santo. Assim, Mãe ou Pai de Santo é 

entendido no seu valor semântico atual como sendo autoridade máxima do grupo de 

Candomblé, portanto, o chefe da família de Santo. 
 

Dessa maneira, o chefe do terreiro exerce toda a autoridade sobre os membros do 

grupo, em qualquer nível da hierarquia e conforme o mesmo autor, esse líder está 

naturalmente investido de uma série de poderes que se evidenciam na sua autoridade 

normativa de modo que “a estrutura do Candomblé repousa em duas categorias de 

afiliados, perfeitamente distintas: os que são iniciados como Filhos-de-Santo até o estágio 

da feitura do Santo e os vários titulares de posições executivas e honorárias no terreiro 

(pág. 80)”. 
 

Como se pode observar, as duas questões aqui apresentadas são importantes para 

a constituição de uma linhagem que ligará um terreiro ao outro, uma família à outra que 

possibilitará ver a constituição de uma rede de ligações não apenas hierárquicas, mas 

também culturais e sociais. 
 

Essas relações se estabelecem por diferentes motivos e devem ser vistas como parte 

de um trânsito comum entre os adeptos do Candomblé, daqueles que fazem parte do chamado 

Axé, ou da família de Santo deste ou daquele terreiro, como são conhecidos os mais famosos: 

Bate folha, Cassangi, Gantois, Apó Afonjá, Oxumarê; esses Axés de renome também têm a 

função de legitimar a prática litúrgica deste ou daquele terreiro. 
 

Ao analisar as narrativas de vida dos Pais e Mães de Santo que se apresenta nesse 

trabalho, essa linhagem aparece quase que naturalmente, pois no processo de entrevista 

não foi perguntado nada sobre a linhagem da família de Santo, mas nem por isso ela foi 

dispensada pelos que narraram sua história porque a linhagem do Santo dá autenticidade 

e legitimidade para aquele Pai ou Mãe de Santo. 
 

Pode-se dizer que essa linhagem dá status e segurança para o líder do terreiro, e 

demonstra que a sua práxis provem de uma ancestralidade que ao serdetalhada mostrará 

as suas origens africanas, o que garante, sobretudo, um Candomblé mais ‘puro e original’; 

Na análise das entre-vistas para esse trabalho, me pareceu ser de fato uma preocupação 

dos Pais de Santo. 
 

Pai Robson em sua narrativa sobre essa questão diz o seguinte: 
 

Hoje o axé a  que eu pertenço é da  Casa  de Pai Edson e é o  
Oxumarê,  de Salvador.  Então nós  somos  descendentes  da  casa 

Nagô Vodum que é uma miscigenação da nação Nagô e do Vodum 
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que é da nação Gege. E foi nesse axé que eu tomei obrigação e nele 

eu recebi o meu Oiê, que é a cabaça do destino que é o nosso Egbádú, 

e daí pra frente dei continuidade a minha casa de Candomblé e 

estamos juntos até hoje. (...) A casa de Oxumarê tem um culto muito 

bonito de ancestral, mas eu ainda não conheci nem o ritual nem a 

casa. Eu só conheci o meu avô que é Babá PC e minhas tias Valquíria 

de Oxum, Ana do Ogum que está em São Paulo hoje, tem uma casa 

lá e a tia Bete de Oxalá. Tem também a tia Nilza do Ogum. Todas 

são da casa de Oxumarê em Salvador. Essas minhas tias, há dois 

anos completaram cinquenta anos de santo e fizeram uma grande 

homenagem pra elas. A tia Valquíria já esteve na minha casa aqui 

em Campo Grande e é de um conhecimento imenso. Também 

conheci o Tinho que é Babá Otum, o braço direito de Babá PC dentro 

da Casa de Oxumarê, que também já esteve na minha casa, ele veio 

pra conhecer a estrutura aqui. No Candomblé nós temos isso de aval, 

sabe, o meu pai tem que vir e ver e dar o aval dele e o meu avô ou o 

representante da casa dele também tem que dar o aval e é pra tudo 

aquilo que eu estou fazendo porque eu levo o nome do axé Oxumarê 

e eu defendo o nome do meu axé Ajaguna. Então são três axés, é 

muita responsabilidade para zelar, orientar as pessoas e o que mais 

pesa é o axé Oxumarê porque eles cobram. Embora as pessoas 

achem que a gente não tem respaldo, mas, tem sim porque hoje cedo 

mesmo eu recebi uma ligação do meu avô Babá PC perguntando 

como foi a festa de Oxalá que fiz aqui. Eu fiz as águas de Oxalá aqui 

ontem e foi muito boa, tinha dois ogãs tocando e inclusive um deles 

é filho carnal de Babá PC e faz uns oito meses que ele está morando 

aqui em Campo Grande. Ele nasceu dentro da casa de Oxumarê e ele 

estava aqui tocando, dando o aval a tudo o que eu fiz. O outro ogã é 

um ogã da casa do meu pai que é um Ilêmoxó, quem é de Oxaguiã, 
é um posto que a pessoa que cuida da casa de Oxaguiã tem. Ele 

também veio para dar o aval dele. Então eu tive o respaldo do filho 

carnal do meu avô e do meu irmão de santo que, vieram prestigiar a 

minha festa. 

 

Ancestralidade é a chave de preservação das tradições e do conhecimento que é 

passado de geração à geração dentro de um Candomblé. A estrutura que é capaz de 

manter a funcionalidade do Candomblé é a família de Santo que é cultivada por meio 

do conhecimento da ancestralidade que se liga não apenas aos homens aqui na Terra, 

como também à espiritualidade, ao legado dos Santos, dos Orixás, das entidades que um 

Filho de Santo pode herdar tanto da sua família de Santo quanto biológica. 
 

Essa característica reforça a ênfase na origem religiosa do iniciado e contribui para 

valorizar as tradições presentes do culto do Candomblé. Mãe Yá Nice relata claramente 

a importância dessa questão ao falar sobre a sua ancestralidade. Ela conta que a própria 

Mãe Menininha falou que ela tinha um ancesto que deveria cuidar o que a levou até a 

Ponta da Areia na Casa das Amoreiras na Bahia para buscar a origem desses ancestos e 

instituir o culto de Babá Egun em sua casa: 
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Fiquei lá no Gantois sessenta e dois dias, porque eu tinha muitos problemas 

de saúde, muita coisa pra acertar, tinha santo de herança de família dessa 

bisavó minha que veio de Cabo Verde, que tinha essa herança de Orixá que 

é Nanã e eu tenho essa herança, e por isso eu fui levada a fazer o santo e 

depois cuidar de mim. Aí como eu tenho Orí Meji, todo o processo foi 

muito complexo. Quando você é Orí Meji significa que a pessoa carrega 

dois santos na cabeça ao mesmo tempo. Eu carrego Iemanjá Ogunté com 

Iansã, são duas iabás. (...) E hoje o meu contato é em Pernambuco, depois 

que minha Mãe Menininha se foi, eu perdi o contato com o Gantois, tinha 

contato em Salvador pelas Amoreiras - que é outra situação, - as Amoreiras 

lá da Ponta da Areia, que era um ojé, que tinha lá, que cuida de Baba Egun. 

Como eu tenho esse carrego com Iansã e antepassados, eu tinha que fazer 

as obrigações lá, depois nós fomos lá ao Gantois quando Mãe Carmem 

assumiu, mas estava tudo fechado, estava em reforma, e não voltei mais, e 

hoje quem cuida de mim, quem faz minhas coisas todas é um senhor de 

Recife, ele é Raminho de Oxóssi. É uma pessoa maravilhosa também, tem 

cadeira na África, tem cargo na África. Ele tem cadeira numa aldeia lá do 

Oxóssi, ele tem herança familiar e vieram buscá-lo aqui no Brasil para ir lá 

assumir esse cargo, porque lá o Orixá é família, uma família tribal, vamos 

assim dizer, aí procurando esse herdeiro que estava perdido no Brasil, era 

ele, então levaram ele assumir essa cadeira lá, e a cada dois anos ele vai pra 

a África, vai lá, faz as coisinhas e vem embora. 
 

 

Quando se trata das relações de parentesco não há fronteiras, e isso contribui para 

a expansão do Candomblé no Brasil e sua relação extrínseca com a própria África, 

originária do culto aos Orixás aqui no Brasil. 
 

Roger Bastide (2001) diz que os Candomblés nasceram por cissiparidade, a partir 

de uma única célula. O mais antigo seria então o Engelho Velho que deu nascimento ao 

Gantois e mais tarde ao Apó Afonjá. Mesmo que depois eles se tornaram rivais entre si, 

como afirma o autor, o certo é que mesmo na busca por uma autonomia, o discurso que 

vai prevalecer para manter a legitimação de sua prática e de sua herança ancestral, 

cultural é o que reforça a ligação com a tradição.Prandi em seu artigo sobre a legitimação 

e linhagens dos Candomblés paulistas afirma que a: 
 

Característica importante do candomblé é a ênfase na origem 
religiosa, a importância atribuída ao conhecimento da genealogia 

religiosa do iniciado, a valorização da tradição. Um membro do 
candomblé é reconhecido nos meios do chamado povo-de-santo, os 

adeptos do candomblé, pelo conhecimento que se tem de quem o 
iniciou, seu pai ou mãe-de-santo, de quem iniciou seu pai ou mãe, e 

depois seu avô ou avó, e assim por diante, até a Bahia do século 
passado e até a África, se e tanto quanto possível.  
A origem religiosa, hipervalorizada no candomblé, padece, contudo, 
de muitas dificuldades, entre as quais o fato de que as origens mais 

valorizadas mudam com o tempo. Um tronco religioso "antigo" ora 
é mais ora é menos aceito como de maior legitimidade, pois muito 

aí influi não só o carisma e a publicidade dos chefes de terreiro que 
lideram as linhagens, como a própria pesquisa cientifica; capaz de, 

através do registro etnográfico das  
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descobertas feitas pela prática da reconstituição histórica, 
emprestar- a esta ou àquela casa de candomblé um reconhecimento  
de "antigüidade" e "originalidade" muito procurado pelo povo-de-

santo17. 
 

Entender a formação das linhagens ajuda a compreender também como o 

Candomblé se propagou pelas regiões brasileiras, e no caso do presente estudo, como o 

próprio foi formado no estado de Mato Grosso do Sul. 
 

Bastide (Op. Cit.) já afirmou ao analisar a presença desta religião no Brasil que 

ela aparecia ao longo de todo o litoral atlântico, desde as florestas da Amazônia até o 

Uruguai, e que além dessa propagação ainda era possível identificar a predominância das 

nações ou diferentes tradições: Angola, Gege, Ketu, Congo. É certo que essa propagação 

bem como a manutenção de uma tradição só foi possível porque a principal herança 

cultural que o Candomblé ou o culto aos Orixás no Brasil herdou da Mãe África foi o 

respeito à ancestralidade. 
 

Essa tradição que também está ligada à uma ancestralidade é traduzida no 

chamado Axé, que é passado de Pai para Filho dentro de um sistema dinâmico que conduz 

a base cultural do Candomblé e permite observar a constituição da família de Santo, que 

é por onde os ensinamentos são passados, o Aô que é o segredo é mantido, e também o 

Candomblé enquanto espaço físico e simbólico faz a manutenção de uma memória 

reveladora das matrizes africanas ou já elaboradas como afro-brasileira, criadora de 

modelos adaptativos ou mesmo embranquecidos (LODY, 1987). 
 

Como o conhecimento é passado de uma geração à outra, faz parte também no 

processo de iniciação do Filho de Santo que o mesmo receba de seu Pai o Axé que o 

mesmo herdou do Pai dele que herdou de seu Pai e assim sucessivamente até que se atinja 

a ‘origem primordial’ daquela fonte de conhecimento e magia. Pai Zazilacumbe remete 

claramente esse processo quando ele conta a história de sua iniciação: 
 

E daí ele rezou e aquilo foi me arrepiando, arrepiando até que ele 

falou pra eu pensar no melhor momento da minha vida, e pra mim 

foi minha mãe – então pensei nela, e quando eu vi, ele tirou da terra 

um abô que tava debaixo do pé de tempo, e quando ele tirou, ele já 

veio com esse banho em cima da fonte da minha cabeça e caiu aquela 

água escura e foi no meio dessa água escura que Zazi pegou minha 

cabeça, e é quem me acompanha até hoje. Esse abô é o abô feitura, 

porque tem um pouquinho do abô que foi usado na feitura de minha 

mãe, quando foi feita em 1975 na casa de seu Aderbal Dias 

Guimarães Chamado de Amabeí – Então ela guardou ali dentro 

daquele pote até o dia que ela abrisse a casa dela, e ele só  
 

17A referência ao texto de PRANDI foi retirada do seguinte site da internet: 
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_14/rbcs14_02.htm 
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foi aumentando porque toda vez que o santo comia, trazia o Ori ¬ a 

cabeça do Ilê – da pomba do santo dela e colocava ali dentro. Então, 
esse abô é constituído, de plantas curativas e com a cabeça do bicho 

ofertado ao santo, que acaba sendo o que vai limpar essa erva pra 

num dar nenhum, vamos dizer, mosquito da dengue – então esse abô 
é a força maior que traz o orixá. Eu quando abri a minha casa, trouxe 

um porquinho do dela – é assim que é! Isso vai sendo passado de pai 
pra filho, não pode se perder. 

 
 

Esse é um exemplo claro da importância do Axé que justifica a constituição da 

genealogia dos antepassados. Colocar a mão na cabeça ou fazer o Santo, que são 

expressões bem comuns no Candomblé, é uma prática muito séria, pois, quando o Pai de 

Santo realiza esse ritual, ele passa para o iniciado parte da trajetória da vida daquele 

Candomblé, e consequentemente daquele Axé. 
 

Juana Elbein dos Santos em seu estudo sobre os “Nagô e a morte” (2008), fala 

que o Axé é um princípio de poder e realização, é a força que assegura a existência 

dinâmica que permite o acontecer e o devir. Sem o Axé a existência estaria paralisada, 

desprovida de toda a possibilidade de realização. Segundo a autora: 
 

Como toda a força o Axé é transmissível; é conduzido por meios 

materiais e simbólicos e acumulável. É uma força que só pode ser 
adquirida pela introjeção ou por contato. Pode ser transmitida a 
objetos ou a seres humanos (pag.39). 

 

 

Para que o terreiro possa existir e realizar as suas funções ele deve receber o Axé; 

o mesmo deve ser ‘plantado’ e em seguida transmitido a todos os elementos que o 

integram. É por esse motivo que é comum ouvir numa roda de conversa quando o Pai de 

Santo fala de sua trajetória de vida, ele retoma toda a sua ancestralidade, mesmo que ele 

tenha mudado de Axé, a anterior ainda irá fazer parte da memória de sua vida no Santo. 

O mesmo deve acontecer com o Filho (a) de Santo a partir do momento em que ele (a), 

como iaô, integrar a sociedade do Candomblé. 
 

A genealogia do Santo contribui para entender a trajetória de constituição do 

Candomblé presente em determinado espaço, sobretudo nesse trabalho, acerca do Mato 

Grosso do Sul, onde os estudos sobre a presença do negro na região têm aumentado nos 

últimos anos, embora necessitem ser ampliados para outros espaços de observação, como 

a história das religiosidades afro-brasileiras. Não é comum o seu estudo no campo da 

História e muito menos comum ainda na História do Mato Grosso do Sul, de modo que, 

falar da genealogia do Santo nesse contexto é o mesmo que falar da própria história de 

constituição do Candomblé nessa região do Brasil. 
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O desenho da genealogia da família de Santo nesse trabalho caminha-se para o 

objetivo de demonstrar como o Candomblé se constituiu no estado e em quais regiões do 

Brasil ele tem se articulado, uma vez que é um sistema dinâmico pautado, sobretudo na 

oralidade como meio de propagar o seu conhecimento, a sua memória e principalmente o 

saber tradicional, como observou Castilho (2008): 
 

Em contraste, no Candomblé, o corpo de conhecimento 
relacionado ao universo simbólico, os ritos que chamam os Orixás  
à terra e outros aspectos da prática religiosa não são baseados em 
textos sagrados. Isto leva a transmissão do saber no Candomblé a 

ser descrita como uma tradição oral, embora se insira e interaja com 
a sociedade brasileira, a qual é profundamente marcada pela 

influência da tradição oral (pag. 26). 

 

A aquisição do saber religioso é concebida como um processo multidimensional, 

experiencial, embodied, ou seja, de incorporação, encarnação, segundo a autora. É por 

esse motivo que manter a tradição e a genealogia do Santo faz parte de uma prática 

religiosa em que todo iniciado no Candomblé irá assumir como sendo a sua própria 

trajetória de vida. 
 

Pai Zazi em sua narrativa argumenta sobre essa questão dizendo que estava numa 

festa num terreiro em que escutava um Filho de Santo dizer que era Filho da Mãe ‘fulana 

de tal’ que era por sua vez Filha de Aderbal. E depois ele conversando com o próprio 

Filho de Santo, percebeu que ele não sabia sequer quem era Aderbal, mas que fazia 

questão de enfatizá-lo como sendo a raiz do Axé que compartilhava. Para Pai Zazi, a 

manutenção dessa memória, o respeito às raízes da tradição e da linhagem no qual o Filho 

de Santo se insere é um fator primordial para a permanência do Candomblé enquanto 

tradição religiosa. 
 

As narrativas que apresentei na segunda parte, se relacionam entre si pela presença 

do Pai Aderbal, retratado como responsável pela estruturação e disseminação da religião 

no estado. Dos nove Pais de Santo entrevistados, seis fizeram o Santo com ele ou são 

netos diretos; apenas a Mãe Yá Nice não se enquadra nessa genealogia, mas lhe confere 

a responsabilidade por trazer o Candomblé a região. 
 

Analisando as genealogias presentes nessas narrativas, pode-se dizer que as raízes 

do Candomblé de Mato Grosso do Sul estão no Pernambuco, pois, segundo elas o terreiro 

que forneceu o Axé à Aderbal é de lá. Desse modo estruturei a família de Santo da 

seguinte maneira: 

 Vovó Fortunata – Recife, Pernambuco – Raíz do Axé Congo;




 Samuel – Lins, São Paulo – Filho de Santo de Vovó Fortunata;
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 Sebastião (conhecido como Cocota) - Morava em Recife e se mudou pra 
Ladário no MS e há relatos que foi para São Vicente – SP;




Sebastião fez muitos Filhos de Santo no Mato Grosso do Sul:


 Aderbal – Corumbá, MS;


 Zezinho – MS;




 Neneca – Mora em Foz do Iguaçú, PR;




 Lala – sem contato;




 Franscisquinha – sem contato;


 Terezinha, cuja adjina de Santo era Kitenã – sem contato;




 Lurdinha – sem contato;


 Lino – sem contato;




 Tito – Campo Grande, MS – tocava Omolocô (embora os relatos sobre a 
sua feitura não sejam claros);



 Tia Zenaide – sem contato;


 

Pai Aderbal, considerado o precursor do Candomblé no estado, porque os seus 

Irmãos não seguiram como Pais ou Mães de Santo. Ele foi iniciado nesse barco, ou seja, 

nesse grupo de iniciados, o que significa dizer que esses são os seus Irmãos de Santo, 

todos os Filhos de Pai Sebastião, Netos de Pai Samuel e Bisnetos de Vovó Fortunata, que 

passou a ser a Tataravó dos Filhos de Santo de Aderbal, que dentre os inúmeros Filhos 

que ele fez, citou alguns de que tem lembrança, feitos em Corumbá, Campo Grande, 

Rondonópolis, conforme apresento a seguir: 

 Kilambô – Corumbá, MS;




 Dandassy – Corumbá, MS;




 Pandayá – Corumbá, MS;




 Isoca – Corumbá, MS;




 Sambuquê – mora em São Paulo, SP;




 Ladenã - Corumbá, MS;




 Logunará - Corumbá, MS;




 Ominayá - Corumbá, MS;




 Vivaldo – Corumbá, MS;




 Zé Rotão – Corumbá, MS;




 Oyásinguê de Abalomí - Corumbá, MS;




 Mutalomí - Corumbá, MS;




 Márcia – Campo Grande, MS;




 Zilá – Campo Grande, MS;




 Rossilonã – Campo Grande, MS;




 Megetenã – Campo Grande, MS;
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 Zizoyá – Rondonópolis, MT;




 Matamburê – Rondonópolis, MT;


 

Além desses filhos que foram iniciados no Candomblé, Pai Aderbal também 

iniciou Filhos no Omolocô, chamados de Babá de Omolocô. É um cargo que se assemelha 

ao de Pai de Santo no Candomblé, mas que não pode realizar o ritual de feitura de Santo 

em nenhum filho. É comum atuarem na Umbanda, principalmente a chamada Umbanda 

africana que busca uma relação mais próxima com os Orixás. Dentre esses Filhos, foram 

citados os seguintes: 

 Dona Alzira – Campo Grande, MS;




 Dona Mercedes – Campo Grande, MS;




 Dona Regina – Campo Grande, MS;




 Dona Natália – Campo Grande, MS;




 Sr. Alexandre – Campo Grande, MS;




 Dona Marina – morava em Corumbá, mudou para Campo Grande, MS;




 Dona Herculana – Campo Grande, MS;


 

A partir da relação dos filhos ou netos de Aderbal, temos a continuidade da família 

de Santo nessa primeira genealogia composta por Pai Megetenã e Tata Omim Baoxé, da 

seguinte maneira: 

 

 

Megetenã – Já falecido, permaneceu no Axé de Pai 
Aderbal.  

Aderbal   Ladenã – aparece na pesquisa com três filhos:  
Orodelê,Omim Baoxé e Omim Sylessy; 

 
 

Tatá Omin Baoxé – Fez o Santo em 1984 com Ladenã e 
também tomou obrigação de 21 anos com ele;  

 
 
 
 
 
 

Yalorissá Angocinã – deu obrigação de 14 anos;  
Mora em Guarulhos – SP é do Axé Bate Folha. 

 
 
 

 

Mãe Diva – Mora em São Paulo, é do Axé Joãozinho 
da Golméia. Baoxé faz parte deste Axé atualmente. 

 

 

FLUXOGRAMA 01 – Genelalogia de Santo: Pai Megetenã e Tata Omin Baoxé. 
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Pai Sinavokê já é herdeiro do axé de Aderbal, ele seria de fato Neto de Aderbal 

duas vezes porque a constituição de sua família de Santo é a seguinte: 

 
 
 

 

Omim Sylessy;  
 

Tata Omin Baoxé; 
 

Aderbal   Ladenã   Orodelê;  
 
 

 

Pai Sinavokê  
Iniciou no Candomblé com a Orodelê;  

 

 

Mãe Zilá 

Filha de Aderbal  
Atual Mãe de Santo de Sinavokê 

 
FLUXOGRAMA 02 – Genelalogia de Santo: Pai Sinavokê. 

 
 
 
 

 

Tomou obrigação depois 

com Ifaconelê de São José 

do Rio Preto, SP – faz parte 

do Axé de Manezinho da 

Calçada, Salvador - BA  
 

 

Atualmente está no Axé de 

Pai Carlos de Iansã, de São 

José do Rio Preto – SP, faz 

parte do Axé Gantois, 

Salvador - BA 

 

 

Pai Rossilonã também é herdeiro direto do Axé que Pai Aderbal trouxe, embora 

não tenha permanecido, ajuda a contar a história do Candomblé do Mato Grosso do Sul. 

Rossilonã é nascido no estado, mas viveu no Rio de Janeiro até os anos de 1968∕69 onde 

conheceu a Umbanda, depois retornou ao estado onde iniciou no Candomblé. Desta 

maneira a sua genealogia da família de Santo é a seguinte: 

 
 
 
 
 
 

 

Aderbal  Rossilonã  
 
 
 
 
 
 

 

Pai Carlito  
Mora em São Paulo 

Axé Gantois  
Atualmente dá obrigação em 

Rossilonã E em Mãe Zilá. 

 
 
 

Dona Mercedes – com quem Rossilonã 
divide o terreiro, que é um compromisso que 
ele tem com ela.  
 

 

Pai  Baianinho  –  Guarujá-  
SP  deu  obrigação  de  três 

anos em Rossilonã; Já é 

falecido. 

 

Pai  Odécoifá,  era  de  São 

Paulo e hoje mora no 

Suriname – após o  
falecimento de Pai 

Baianinho,  assumiu  como 

filho Rossilonã até ir  
embora do país. 

 

 

FLUXOGRAMA 03 – Genelalogia de Santo: Pai Rossilonã. 
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A família de Santo de Pai Zazilacumbe é também bastante variada já que o mesmo 

possui duas raízes em sua casa: Angola e Ketu-Gege, conforme o mesmo relatou em sua 

narrativa. Zazi também é neto de Aderbal, mas antes de se iniciar no Candomblé, 

frequentou os terreiros de Umbanda de Corumbá, cujas chefas eram a Dona Balbina, 

Dona Elza, Dona Cacilda e Dona Íris, e sua genealogia é a seguinte: 
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Aderbal  

 

Pai Zezinho da Boa 
Viagem – RJ, tem casa 

em Nossa Senhora do  
Rosário. Pai de 

Dofonitinho. 

  
 

Logunará 

  Iniciou os seguintes filhos: (1975) 
 

   Angorobá; 
 

      Kitalondirá; 
 

      Yácareocy; 
 

 Pai Dofonitinho –   Taoindarô; 
 

 RJ; Pai  de santo   Leopoldo; 
 

 de Maria do   Obákitambá; 
 

 Oxóssi.    Zazilacumbe 
 

         

        
  

 
 
 

Maria do Oxóssi – Nova  
Iguaçú, RJ; Mãe de santo de  
Didi do Omolu 

 

 

FLUXOGRAMA 04 – Genelalogia de Santo: Pai Zazilacumbe. 

 
 

Didi do Omolu – Madureira, RJ  
Atualmente Zazi toma obrigação com 
ele – é da nação Gege. Mora ao lado da 
casa da Mãe de Santo Francesa que  
é retratada na Obra de Hubert Fichte, 
1987. 

 
 

Mãe Yá Nice, tem uma família de Santo que não se relaciona com o Pai Aderbal, 

haja vista ela veio de outro estado com uma estrutura de Candomblé pronta, pois ela tinha 

herança espiritual de sua Avó que era de Cabo Verde e seu Avô que era índio de Ilhéus 

na Bahia. Faz parte da rede de colaboradores por dois motivos: Seu Candomblé foi 

constituído no estado do MS e ela conheceu Pai Aderbal e refere-se a ele como um dos 

pioneiros da religião no estado. Sua família de Santo é a seguinte: 

 
 

Mãe Senhora de Euá – Gantois  
Salvador, BA – fazia o Santo nessa época                                 Mãe Yá Nice 

Com a supervisão de Mãe Menininha.  
 
 
 

 

Pai Raminho do Oxóssi  
Mora em Pernambuco, tem cadeira 

assentada na Aldeia de Oxóssi na África,  
Yá Nice toma obrigação com ele atualmente. 

 

FLUXOGRAMA 05 – Genelalogia de Santo: Mãe Yá Nice. 

 

Pai Robson Facciroli, seria Bisneto de Pai Aderbal e também o reconhece como 

um dos Pais de Santo pioneiros no estado, embora ele não esteja mais no Axé do Pai 

Aderbal. A sua família de Santo é a seguinte: 
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Pai Aderbal   Pai Ladenã     Pai Omy sylessy – Campo Grande, MS  
 

 

Pai Edinho do Oxóssi   Pai Robson Facciroli  
Campo Grande, MS – atual Pai de Santo  

De Pai Robson – faz parte do Axé Oxumarê de 

Salvador, BA.  
 

Pai Willian Caobaressy – São Paulo 

Atuou como um Olunkó, professor durante  
o tempo em que ele ficou sem um Pai de 

Santo.  
Babá PC – Salvador, BA 

Ilê Axé Omó Ori Odé – Oxumarê  
Pai de Santo de Edinho, atual Avô de Santo de 

Pai Robson. 

 
FLUXOGRAMA 06 – Genelalogia de Santo: Pai Robson Facciroli. 

 

As genealogias aqui apresentadas expressam informações muito importantes 

sobre o Candomblé do Mato Grosso do Sul porque evidenciam a sua relação com vários 

Candomblés de outras regiões do Brasil, determinando o seu caráter diversificado e a 

reprodução dos valores adquiridos pelo Axé do qual participa, reforçando a ideia de 

reprodução por cissiparidade de que falou Bastide. 
 

A célula inicial deste Candomblé está em Pernambuco, mas, na medida em que os 

Filhos foram se aprofundando no conhecimento da liturgia acabaram tendo 

desentendimentos e foram procurar outros Axés para se filiarem.Nas narrativas aparecem 

motivos bastante esclarecedores sobre esse trânsito. Esses motivos podem ser pontuados 

da seguinte forma: 
 

a. Pai Aderbal ensinou um Candomblé que depois acabou não se sustentando 

mais, uma vez que os Filhos iam conhecendo outros Candomblés, tendo 

acesso a outras informações, eles começaram a questionar a liturgia que 

tinham aprendido, e na medida em que não iam tendo respostas foram se 

decepcionando e saindo do Axé; 
 

b. Pai Aderbal também narra em sua trajetória de vida que seu filho carnal 

acabou por distribuir os Otás de seus Filhos de Santo, de modo que o 

mesmo se decepcionou com a religião e com a lealdade dos Filhos para 

com ele, e acabou abandonando o Candomblé; 
 

c. Assim como Pai Sebastião veio de São Paulo para fazer Filhos no Santo 

no estado, outros Pais de Santo também vieram, e trouxeram novidades, 
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novas práticas, e novas filiações no Axé, o que também contribuiu para o 

trânsito desses iniciados; 
 

d. A queixa em relação a uma repressão sobre a tradição imposta pelo 

Candomblé de Pai Aderbal, que não explicava os motivos, não ensinava o 

aô direito, não passava todas as informações para os Filhos que recebiam 

os direitos de Yalorissá ou Babalorissá; 
 

e. A busca pela originalidade e pela verdade que é comum no Candomblé 

também é um fator muito importante, pois fazer parte de um Axé famoso 

também é um indicador de prestígio e de status dentro da sociedade do 

Candomblé, e quanto mais prestígio mais Filhos o Pais de Santo terá e isto 

significa que maior será o seu Candomblé, também haverá maiores 
 

possibilidades de manutenção dessa estrutura. 
 

Atualmente o Candomblé do MS mantém um estreito diálogo com terreiros de 

São José do Rio Preto, Santos, Guarujá e São Paulo capital, municípios do estado de São 

Paulo; Boa viagem e Nova Iguaçú no Rio de Janeiro; Recife no Pernambuco e Salvador 

na Bahia. Esse diálogo é propiciado pela relação da família de Santo e pode sofrer 

alterações a qualquer momento, motivado por várias questões: o preço do serviço de 

manutenção de filiação no Axé; desentendimentos com o Pai de Santo; interesses que 

divergem ou convergem para o trânsito com outro terreiro; a busca por um conhecimento 

tradicional diretamente ligado a ancestralidade africana que talvez seja o motivo mais 

importante. Numa análise geral das narrativas, essa busca foi o principal motivo para o 

desligamento do Axé de Pai Aderbal e também de outros Axés, porque o que se busca 

enquanto tradição nos Candomblés do MS é essa proximidade com a ‘Mãe África’ o que 

por sua vez garantiria a autenticidade da liturgia praticada. 
 

Embora cada um dos Filhos de Santo de Aderbal tenha procurado um Axé 

diferente, ele sempre será lembrado e fará parte da trajetória desses Pais e Mães de Santo 

do Candomblé do Mato Grosso do Sul como sendo um dos pioneiros responsáveis pela 

presença dessa religiosidade no estado. Além do mais, ele é uma fonte legitimadora para 

reforçar o inícioda religião, pois para ser um Babalorissá ou Yalorissá reconhecido é 

necessário ter testemunhas que possam atestar a história das feituras e obrigações que o 

Pai fez ao longo de sua vida no Santo. Não basta um Pai de Santo falar que fez o Santo 

com ‘fulano’ ou ‘beltrano’, ele precisa de testemunhas, principalmente de outros Pais 

confirmando a sua feitura. Não é a toa que na rede de narrativas desse trabalho, os nomes 

dos Filhos de Aderbal como o próprio aparecem diversas vezes. 
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Pai Aderbal será sempre a raíz mais profunda ou primordial da história dos 

Candomblés do MS, mesmo que seus filhos tenham se filiado à outros terreiros, outros 

Axés, essa raíz jamais poderá ser esquecida ou apagada, pois ela legitima a base da 

trajetória dos terreiros dessa região. Assim como toda caminhada tem um ponto de partida 

o Candomblé do MS tem uma raíz central cujos nomes Aderbal, Cocota, Ladenã e Tito, 

serão sempre reverenciados como os pioneiros dessa expressão religiosa. 
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12. O CANDOMBLÉ DO MS 
 

 

Algumas questões 

 

Gaspar (2002) aponta em seu Guia de Religiões Populares no Brasil que existe 

atualmente um conjunto de religiões aqui nascidas e desenvolvidas, que foram ‘criadas’ 

ou ressignificadas a partir do ano de 1500 como o resultado combinações dos costumes 

dos vários povos ameríndios, africanos e europeus que participaram da formação da 

cultura brasileira. 
 

Dos Ameríndios o grupo que mais se destacou foram os Tupis que se encontravam 

espalhados por todo o litoral Atlântico até a chegada do europeu. A sua religião 

apresentava duas características principais: a relação com a natureza selvagem, uma vez 

que eles consideravam todos os seres, objetos e fenômenos naturais possuidores de Mães, 

que eram gênios criadores femininos que poderiam ser personalizados em um animal ou 

em um astro. Esse fator os ajudaria a suprirem suas necessidades e puniria os que 

matassem sem razão; a segunda característica se refere à ordem social humana que era 

regida por deuses criadores e heróis civilizadores masculinos. Deste modo os ritos de 

iniciação, práticas mágicas e cura, festivais agrícolas, ritos fúnebres, crença na 

continuidade da vida pós-morte, existência de espíritos bons e maus são os traços básicos 

da complexa religião desses povos. 
 

Dos povos africanos, trazidos para o Brasil no movimento da diáspora entre os 

séculos XVI e XIX, destacam-se os Iorubás (Nagôs) e os Bantos, oriundos da região da 

bacia do Rio Congo (atuais Congo e Angola) e Níger (atual Nigéria), além de outros 

grupos de menor número como os Gege, do reino de Daomé. De modo geral as 

características da religião desses povos, altamente complexa e rica, contava com dois 

tipos de hierarquia: as mulheres que eram responsáveis pelo contato direto com os deuses, 

através do êxtase ritual e dos cuidados com o templo; os homens que cuidavam da 

adivinhação e da cura. Havia também outras características nesse sistema religioso, como 

por exemplo, os ritos fúnebres do culto aos ancestrais, que eram separados do culto dos 

deuses, considerados forças da natureza ou heróis divinizados; em linhas gerais, entre um 

povo e outro se destacam algumas diferenças em relação ao culto de seus deuses. Entre 

os Iorubás os deuses eram jovializados e se mantinham bem distante dos mortos. Entre 

os Gege de Daomé, os deuses conhecidos como Voduns, eram mais austeros e temíveis e 

diretamente ligados à terra e à morte. Entre os Bantos, os deuses 
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cultuados como Inquices foram aqui no Brasil assimilado pelos Orixás dos Iorubás devido 

à proximidade entre as suas características arquetípicas. 
 

Dos europeus, a característica mais importante para a formação religiosa foi a 

tradição cristã trazida pelos portugueses na configuração do catolicismo popular. Ainda 

segundo o mesmo autor, esse tipo de catolicismo não tinha nenhuma denominação ou 

ritual diferente dos da igreja. Ele incluía as principais devoções do calendário litúrgico 

oficial, como as solenidades da Semana Santa, do Natal e diversas devoções regionais 

não pertencentes à liturgia oficial, mas que eram aceitas pela igreja enquanto 

manifestações da religiosidade popular, como por exemplo, Círio de Nazaré, as Festas do 

Divino Espírito Santo e a devoção aos Santos locais; além dessas práticas tinha também 

os orações e simpatias ligadas à diversos Santos católicos, usadas por benzedeiras e 

rezadeiras, independente de qualquer rito religioso. 
 

Uma característica muito importante sobre a constituição da cultura brasileira ou 

mesmo da própria nação reside nesse fato, que é a miscigenação
18

 étnica que a história 

da colonização propiciou. Essa miscigenação não ficou reclusa apenas nos valores 

étnicos, pelo contrário, permitiu ressignificações profundas no âmbito cultural, social e 

religioso. É no âmbito religioso que se pode observar com clareza como os elementos 

dessas três culturas se entrecruzaram, negociaram entre si, dialogaram entre si para formar 

o que chamamos hoje de religiosidade afro-brasileira. 
 

Essa religiosidade a qual me refiro está representada das mais diversas formas: 

Umbanda, Catimbó, Pajelança, Candomblé da nação Ketu – Gêge – Angola, Batuque, 

Xangô, Tambor de Minas, Jarê, Juremê, como observou Prandi (2001) em um trabalho 

intitulado “Encantaria Brasileira”, título que resume essa ressignificação histórica de 

permanências e rupturas dos diversos valores e ícones que fizeram e fazem parte desse 

complexo e rico universo das religiões brasileiras. 
 
 
 
 

 

18O coneito de miscigenação aqui é entendido como sinônimo de mestiçagem, empregado por 

GRUZINSKI, em sua obra “O pensamento mestiço”, 2001. Para o autor que estudou o impacto cultural da 
chegada dos europeus na América, a própria cultura europeia que aqui se ressignificou com a local não era 
pura, era na verdade produto de outras mestiçagens já ocorridas num processo histórico na Europa que 
dialoga com outras partes do mundo, assim como também as culturas locais dos índos, Maias, Astecas, 
Incas não era pura, pois dialogavamentre sí num processo de interação que a própria história desses povos 
pode explicar. O autor ainda explica em sua obra que o processo da mestiçagem se dá por diversos fatores 
tanto expontâneos quanto impostos e que isso ocorreu num processo diacrônico e complexo e emsua análise 
geral ele se aproxima de Homi Bhabha pois entende que o produto desse processo de mestiçagem fala de 
um local, ainda que os elementos possam ter um fenótipo típico dessa ou daquela cultura, como no exemplo 
mais conhecido de sua obra que é “um Tupi tangendo um alaúde”, ou seja, por mais distante que o elemento 
alaúde esteja da cultura Tupi, e por mais distanciado que um Tupi esteja de sua cultura ao tanger o alaúde, 
ele ainda é um Tupi, porque é de onde se fala que importa e não para quem se fala.  
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Vainfas (2000) também aponta para essa importante ressignificação como sendo 

uma condição necessária para o processo de colonização e um caminho importante para 

que as três culturas conseguissem viver na ‘Terra de Vera Cruz’, pois, pareceu que aqui, 

era o lugar certo para o inicio de uma nova vida para os homens aventureiros da Europa, 

os indígenas e africanos que fizeram parte dessa história. Para os deuses, foi conveniente 

esse diálogo, pois resultou na sua própria sobrevivência. 
 

Um exemplo dessa prática é observado na obra de Ruth Landes, “A cidade das 

Mulheres”, um trabalho etnográfico que retrata o cotidiano das diferentes estruturas 

sociais e religiosas que viviam na Bahia na década de 1920. Nesse trabalho ela relata os 

diferentes cultos que ocupavam espaços próximos expressando-se da seguinte forma: 
 

O culto fetichista é um ponto de vista e também uma série de técnicas 

compreendida por todos e aplicáveis a todos os negócios contemporâneos. 

Os templos fetichistas existem primordialmente para fins rituais, mas, 

como as igrejas da Idade Média, os templos são centros sociais e 

frequentemente a morada dos devotos. O templo é servido por um clero 

composto por mulheres. Esse clero é ascético e afastado da vida comum 

apenas em ocasiões sagradas. Nesses aspectos o clero fetichista constrasta 

natavelmente com o clero católico, que funciona ao seu lado e goza 

oficialmente de status superior.  
[...] O Culto fetichista não compete com a Igreja, nem dogmática nem 

funcionalmente. Afirma-se que um crente fetichista não pode ser “pagão”, 

deve ser um católico, confessado e confirmado. A minha impressão, porém, 

é a de que a religião popular, composta em grande parte de práticas 

fetichistas tingidas de catolicismo é, para a classe inferior, a realidade 

diária da sua vida. O catolicismo propriamente dito é algo de especial e 

extramundando.  
Como os milagres da Idade Média, as diversões populares estão 

impregnadas de religiosidade. Isto está evidente numa série de 

comemorações católicas que ocorrem quase todos os dias durante os meses 

de dezembro e janeiro, antecipando o carnaval (2002, p.334). 
 
 

Conforme demonstrou a autora, as diferentes manifestações religiosas já 

conviviam num mesmo espaço físico e simbólico e atuavam numa mesma sociedade de 

diferentes maneiras. Essa questão explica porque as religiões de matrizes africanas e afro-

brasileiras são complexas e ricas na sua constituição e no panteão de deuses e entidades 

que cultuam e, por isso permite um trânsito constante de seguidores em seu meio, como 

relatei no capítulo anterior sobre as linhagens de Santo no Candomblé do Mato Grosso 

do Sul. 
 

O fato de ter diferentes e múltiplos Axés, liturgias e explicações sobre o uso do 

saber tradicional dentro da sociedade do Candomblé lhe permite uma frequente 

ressignificação de seus rituais, que se adaptam as novas realidades levando ao trânsito 

entre os terreiros e os Axés. 
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Outra questão que se relaciona com a constituição complexa do Candomblé é o 

espaço, seja ele simbólico ou concreto. Ao falar de Candomblé do Mato Grosso do Sul, 

muita gente vai imaginar que irei trazer elementos e rituais que são completamente 

diferentes dos outros Candomblés já conhecidos e apresentados em literatura específica. 

No entanto, ao ler as narrativas percebo que ele não se difere em relação ao conceito 

clássico que já é conhecido. Os deuses cultuados são os mesmos, a liturgia se repete, os 

calendários seguem o calendário ‘nacional’ e dialogam com o catolicismo popular. Então 

o que torna o Candomblé do Mato Grosso do Sul específico? 
 

Eu irei responder essa pergunta primeiramente conceituando alguns elementos 

que são importantes para entender essa especificidade. O primeiro a ser analisado é a ideia 

de espaço, que entendo, como sendo um modo de ser no mundo, que é o lugar. De acordo 

com Heidegger (2002), esse conceito de lugar é dado como um conceito alemão chamado 

Raum, que significa ‘regulado’, numa tradução mais simplista, pode ser entendidocomo 

algo que foi tornado livre no interior do limite. De acordo com a interpretação de Sodré 

(2002) ele é: 
 

um campo que se prepara, se regula, para estabelecimento de colonos. 

Sendo o limite aquilo que possibilita as coisas serem, o espaço se define 
como o que se faz caber num limite. E essa regulação dá-se por constituição 

de lugares através das coisas, por localizações. Donde, “os espaços 
recebem o seu ser dos lugares e não do espaço” (p.21). 

 

Espaço nessa concepção seria apenas a distância, o que liga um ponto ao outro, 

enquanto que o lugar seria o conjunto de seres, de elementos que existem naquele limite, 

mas que ocupam o espaço. Ainda sobre essa questão, Bachelard (1993), acrescenta que: 
 

Aqui, com efeito, abordamos uma recíproca cujas imagens deveremos 

explorar: todo espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa. 

Veremos no decorrer de nossa obra, como a imaginação trabalha nesse 

sentido quando o ser encontrou o menor abrigo: veremos a imaginação 

construir “paredes” com sombras impalpáveis, reconfortar-se com ilusões 

de proteção – ou, inversamente, tremer atrás de grossos muros, duvidar das 

mais sólidas muralhas. Em suma, na mais interminável das dialéticas, o ser 

abrigado sensibiliza os limites do seu abrigo. Vive a casa em sua realidade 

e em sua virtualidade, através do pensamento e dos sonhos (p. 25). 

 

A casa para Bachelard também pode ser entendida como lugar, uma vez que ela 

dá ao abrigado um sentido de existência. O autor também fala da experiência que se tem 

no lugar cuja imaginação pode construir paredes, sensibilizar os limites do abrigo. Todo 

o seu conceito de lugar ou de casa, estárelacionado com a experiência do individuo em 

determinado lugar, num determinado espaço. Para ele a casa não vive somente no dia a 

dia, no curso de uma história, na narrativa de nossa história, mas também pelos sonhos, 
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as diversas moradas de nossa vida se interpenetram e guardam os tesouros das antigas 

moradas. 
 

O segundo conceito a ser analisado é o local da cultura analisado por Homi 

Bhabha (2013), como sendo os entre-lugares da cultura, enquanto um processo de 

deslocamentos e reterritorialização, que definem os sujeitos como híbridos assim como a 

própria cultura, que evoca para o autor o entre-lugar deslizante, a desestabilização dos 

essencialismos e convoca enfim o espaço-cisão da enunciação como um espaço 

indeterminado dos sujeitos que o enunciam. 
 

Ainda segundo ele: 
 

Há um desejo de solidariedade social que pede pelos encontros, pela 

visibilidade, pela irrupção de outros significantes que não aqueles da 

tradição. São os significantes da possibilidade da identidade intervalar, das 

vidas duplas, do estranhamento, das ambivalências, onde a externalidade 

do interior introduz no coração da subjetividade "uma referência radical e 

anárquica para o outro que, na verdade, constitui a interioridade do sujeito" 

(p. 38). 

 

O sujeito busca o seu reconhecimento de dentro, ou seja, de sua particularidade, e 

negocia a sua própria identidade. Negociação é o conceito chave para entederrmos 

diversidade cultural no mundo pós-colonial no qual o próprio Candomblé do MS se insere 

porque existe uma articulação dos elementos que são antagônicos ou contraditórios. 
 

Para ele o espaço de negociação de instâncias contraditórias produz lugares e 

objetivos híbridos de luta e destrói as polaridades negativas entre o saber e os seus objetos 

e instaura uma temporalidade de negociaçãoque desmonta a dualidade do verdadeiro e 

falso entre o bom e mau porque no caso a negociação é um processo de tradução e 

transferência de sentido e cada objetivo é construído sobre o traço daquela perspectiva 

que ele rasura. 
 

Bhabha (Op. Cit.) convoca a categoria do hibridismo porque ele tem um valor 

transformacional de mudança que reside na rearticulação ou tradução de elementos que 

não são nem de um nem de outro, mas algo que contesta os termos e territórios de ambos. 
 

Observando os dois conceitos apresentados, o Candomblé do MS deve ser visto 

como um lugar-espaço orgânico, constituído de corpos vivos e de grupos sociais híbridos 

que se relacionam no sentido de construção de uma identidade que não é finita e nem 

conclusiva, pelo contrário, se remodela a cada experiência cotidiana, fato esse que 

justifica o trânsito de Pais e Mães de Santo de um Axé a outro. Justifica também o 

entendimento de quaisquer que sejam os elementos compósitos dessa religiosidade 
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neste espaço, como uma especificidade, se levarmos em consideração o lugar de onde se 

fala e de onde se projeta a expressão cultural. 
 

Cada narrativa constituída no processo de pesquisa contribuiu para preencher os 

espaços-lugares ou os entre-lugares da ideia de Candomblé do MS que era o objetivo 

desse trabalho. Por isso essas narrativas também devem ser consideradas como entre-

vistas porque partilham de experiências que não se pretendem individuais, mas coletivas, 

uma vez que, se propõem a contar a história dessa religiosidade presente neste espaço, 

nesse lugar chamado Mato Grosso do Sul. 
 

Existe um Candomblé do Mato Grosso do Sul? 
 

Essa questão foi respondida na maioria das narrativas e não houve um consenso 

na fala dos colaboradores. Pai Zazi faz a seguinte afirmação sobre essa questão: 
 

E o nosso Candomblé daqui tem diferenças em relação à São Paulo, Rio e 

Salvador sim. É muita diferença. Pra mim que viajo e que conheço vejo a 

Bahia, hoje denominada fé, é mais venda cultural, porque eles vendem uma 

cultura e eu concordo. Estava na hora porque a Bahia foi feita em cima dos 

tambores. Rio e São Paulo têm apenas disputa de poder e guerra financeira 

e Mato Grosso e Mato Grosso do Sul te fé e necessidade, humildade e ainda 

religiosidade. Aqui nos temos um amadurecimento espiritual 

principalmente a nação Angola, graças aos índios daqui, e justamente hoje 

eu falo que um encantado que é feito dentro da cidade de Corumbá ele não 

é melhor que um espírito porque ele já vem com sua força, mas, o encantado 

trás uma bagagem de ancestralidade muito grande, porque ele já vem com 

aquela força e energia como o orixá, como o inquice, mas com a coisa 

indígena, aquela coisa do pé, aquela coisa do urucum, do galho da palmeira, 

de comer gengibre, do alucinógeno, de pegar a folha da papoula e comer e 

começar a falar em língua então eu acho que há uma diferença sim, que nos 

outros lugares não tem porque pra fora daqui ainda tem que fazer o famoso 

Uá, né! Prá Jurema de Caboclo, então se coloca coisas que foram fugindo 

da regra pra trazer toda aquela reza do Caboclo durante a Jurema, durante 

sete dias. Então vai se perdendo um pouco. Aqui não se precisa de nada 

disso. Porque não só no ar, mas na incorporação, já flui o espírito. O 

médium, aqui, quando incorporado masca fumo de rolo, fuma charuto 

Guarany e não é charuto de chocolate, a preta velha fuma o fumo cortado 

com no máximo uma mistura de alfazema, alecrim ou benjoim né! Cospe 

no chão. Então eu acho assim: o diferencial é esse não deixar misturar 

Umbanda e Candomblé e sim fazer ambos se respeitarem. Esse Candomblé 

no MS que foi trazido pelo Aderbal era Angola e hoje muita gente foi pra 

Ketu porque meu avô também tem sua parte de culpa, por causa da rigidez 

dos pais de santo de Angola que aprenderam com os seus lá atrás que já 

eram de São Paulo e de outros estados, mas que não conviviam aqui e nem 

eles conviviam lá. Aí pra se ter uma ideia, o meu bisavô Samuel quando 

veio iniciar Ibaleloyá que era mulher de Aderbal, ele veio de rural de São 

Paulo pra cá, então imagina você o que era andar de rural naquela época, 

só quem tinha dinheiro mesmo. Os mais velhos vinham prá cá e iniciavam 

os filhos, plantavam a casa do filho, ensinava aquele bê-á-bá, ensinava que 

o Iaô tinha que ficar três meses de quelê, mas sete dias depois prá Oxalá, 

tinha que usar calça de arrastão, tinha que andar de pé no chão, tinha que 

ser feito de amorin, de saco branco né e não podia olhar na cara do pai de 

santo, tinha que andar com uma bengalinha com fitas representando o 

Tempo e batendo no chão pra não erguer a cabeça, não podia pegar sereno, 

não podia pegar sol, não podia comer isso e não podia 
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comer aquilo, não podia ir nem pra casa dos próprios familiares, tinha que 

dormir no chão. Então, só quem já era ebomi podia usar chita colorida, que 

seria um irmão mais velho de três à sete anos de santo. O pai de santo que 

era quem usava a roupa que queria, porque hoje é africano, mas, naquela 

época se usava calça boca de sino, camisa boca de sino. 
 
 

Pai Robson também analisa a questão da seguinte forma: 
 

O fato de o Candomblé ser aqui no Mato Grosso do Sul não muda nada em 

relação aos outros lugares que também sofrem discriminação. O nosso não 

é diferente, porque o Candomblé em si já é uma tradição e a gente aqui 

apenas segue essa tradição, e a Bahia é o ponto de referência. As festas que 

nós fazemos hoje em dia aqui são como lá: Águas; Pilão; Mamulê d’Ogum; 

Acará Oyá; Olubajé; É a tradição do Candomblé, é a tradição dos orixás 

que é milenar. Aqui não tem uma tradição exclusiva de Campo Grande 

porque o Candomblé vem da África e hoje a nossa mãe  
é a Bahia – Salvador, e a maioria dos axés têm como matriz Salvador. As 

pessoas que tocam aqui, a maioria segue um axé que vem de Salvador, tanto 

na nação Angola: Bate folha e Tumba Jussara que são as casas de matriz 

Angola em Salvador; quanto em Ketu que tem: Apó Afonjá, Casa Branca, 

Gantois, Oxumaré; A nossa tradição é a Bahia e nós fazemos o que os 

nossos mais velhos nos ensinaram. O Candomblé apareceu aqui no Mato 

Grosso do Sul foi por um desses pioneiros que se iniciaram em uma dessas 

casas e vieram morar pra cá, por algum motivo: trabalho, família; e 

acabaram firmando aqui e resolveram abrir casa ou começaram a atender 

as pessoas, fazer um trabalho, uma consulta, porque, existe isso na nossa 

religião – que é você atender uma pessoa, dar uma palavra amiga, confortar 

a pessoa, tranquilizar a cabeça que está perturbada. É por osmose, a pessoa 

acaba batendo na porta da sua casa e você vai atender e aí ela fala pra outra 

pessoa e já vai ajuntando pessoas e quando a gente vê já está fazendo uma 

festa pra algum orixá e no fim você está com a casa aberta. Então, vai 

acontecendo, é muito mágico e muitos pais de santo nem projetaram isso 

pra sua vida, mas, vai acontecendo e você vai sendo tomado por aquela 

energia de cuidar dos outros, deles ficarem dentro da sua casa e quando vê 

já está com uma estrutura de vinte ou trinta filhos de santo, iniciando, 

raspando. Eu creio que isso acontece e aconteceu com os pioneiros, que 

acabaram difundindo o Candomblé aqui em Campo Grande. E o que eu sei 

da história toda é que começou em Corumbá, o foco da coisa foi lá, porque 

a maioria das pessoas vieram de Corumbá pra Campo Grande e se não me 

engano foi Pai Aderbal que era de lá, e o Cocota também era, e eles 

começaram na Umbanda e foram iniciados no Candomblé e de lá migraram 

pra cá. O Candomblé aqui é um Candomblé vivo. A gente traz pessoas de 

São Paulo, de Salvador – Meu Pai Babá PC já esteve aqui na casa de meu 

Pai Edson. Eu já tive a graça de ter parentes de Salvador aqui na minha 

casa. Então, o Candomblé que eles fazem em Salvador é o Candomblé que 

é feito em São Paulo, no Rio de Janeiro e hoje é feito em Campo Grande, 

não tem diferença. É claro que alguma diferença tem, mas é uma 

particularidade de cada pai de santo quanto à um detalhe de organização de 

festa, com o Buffet, o requinte da festa, mas, a tradição do orixá, a 

particularidade do orixá, o que cabe a ele, não há diferença. 
 

 

Para Pai Sinavokê: 
 

Hoje o que predomina aqui é Ketu, mas tem Gege, Angola e Ifá. O Gege  
é muito tímido, não teve uma ascensão. O terreiro daqui fica próximo da 

Yá Nice, só tem um terreiro também. Eles têm um ritual muito oposto da 

Angola, por exemplo, na feitura do santo, a pessoa tem que descer num 

poço - eles não gostam que a gente fique falando disso – além desse aspecto 

tem também as rezas e a língua falada. O Ketu predomina porque 
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a primeira coisa que une uma etnia é a língua e no caso do Brasil o Yorubá 

é a língua africana mais conhecida, então fica Ketu porque todo mundo fala 

Yorubá, até o pessoal de Angola.O pessoal que vem do Rio e de São Paulo 

não dá conta da gente aqui, por causa dessa mistura, um exemplo disso que 

eu lembro foi um pai de santo que veio de São Paulo e a gente passava por 

ele e cumprimentava: “Cumucuiú” ele não sabia responder, ficou mais 

perdido que cego em tiroteio, agora se a gente falasse: “Motumbá”, já 

respondia imediatamente: “Motumbá xé motumbá” que é Yorubá, portanto 

nação Ketu, então todo mundo sabe; agora se for Quimbundo, que é nação 

Angola, aí ninguém sabe. A nação Jeje aqui também adaptou o seu idioma 

ao Yorubá, facilita a comunicação. As diferenças que existem entre uma 

nação e outra estão nos fundamentos do santo a ser feito, como por 

exemplo, Omolu, Oxumaré, Euá que são Orixás da nação Jeje e quando 

forem feitos no Ketu ou na Angola, estas nações devem respeitar a sua 

origem e seguir o seu fundamento e não fazer da maneira que os Orixás de 

origem do Ketu ou da Angola são feitos. O Candomblé de Campo Grande 

é mutante, o Ketu já diminuiu a incorporação, por exemplo, o pessoal do 

Ifá aqui diminuiu ainda mais. Cada terreiro aqui tem o seu tempero, o seu 

modo particular de fazer o ritual, ele dá uma margem para isso, então aqui 

Ketu trás coisas da Angola e vice versa, então eu penso que a gente aqui é 

mais mescladinho. 
 

 

Pai Rossilonã, também argumenta sobre as diferenças do Candomblé do MS 

dizendo: 
 

O Candomblé aqui no MS tem um jeito muito particular de tocar, é 

diferente do Rio de Janeiro que vai para a praia, para o meio da rua; da 

Bahia que misturam com o carnaval. Aqui no MS ele se apresenta bem 

reservado. Essa é uma característica nossa porque quando você sai daqui e 

atravessa pra São Paulo, vê que tem uma união diferente, aqui é meio 

reservado, exatamente porque falta uma divulgação, essa conscientização 

de que isso aqui é uma religião, que não precisa ter vergonha de dizer “eu 

sou do santo!” Agora no quesito ritual vejo que não tem diferença porque 

o ritual é o mesmo, é aquele que veio da África. Existe alguma coisa que 

inovou, mas é pouca, o fundamento é o mesmo. Você acende vela branca 

para Oxalá ai e aqui também, não tem diferença. 

 

Pai Aderbal também fala sobre a sua visão do Candomblé do MS: 
 

Meu Candomblé Angola era igual ao que se tocava em qualquer outro 

lugar, mas meu Angola era Congo, ou seja, era um Angola descendente do 

Congo que se encerrou com o finado Samuel, filho de Vovó Fortunata do 

Recife. Meu Angola não era Cassangi, nem Bate Folha porque eu fazia do 

jeito que se tocava na casa do meu pai. Tinha pouco Candomblé perto da 

Umbanda que era muito forte aqui. Inclusive eu tinha uma tia minha, a tia 

Alzira que tocava um terreiro tradicionalíssimo aqui em Campo Grande. O 

Centro dela chamava Tartaruga do Pará e ela assentou orixá comigo. Não 

raspou, ela assentou o orixá pra cultuar. Eu apenas tirei um chumacinho do 

curupim do cabelo dela para o orixá assentar, mas ela não raspava ninguém. 

Posso dizer que a minha época de Candomblé aqui no Mato Grosso do Sul 

foi muito boa, foi a melhor época para a religião. Era um tempo que o povo 

andava paramentado nas ruas, os filhos saiam da minha casa para a casa do 

Tito, cortando um bairro a outro à pé e todos paramentados e isso era 

respeitado. Era um tempo que se fazia Candomblé na praça, às vezes a 

gente fechava uma rua pra tocar e o pessoal gostava. Era lindo! O Mato 

Grosso do Sul era muito bom pro Candomblé. Era igual a todo lugar, na 

verdade. Embora se tinha muito índio aqui, a gente nunca teve contato com 

o setor indígena, mas tinha uns contatos com igreja porque às vezes a gente 

pedia para lavar os degraus 
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como era feito na Bahia, só que aqui a gente não tem o Nosso Senhor do 

Bom Fim, mas já lavamos vários degraus. Isso foi feito em Corumbá e aqui 
em Campo Grande, mas foi uma ou duas vezes. 

 
 

Cada um dos colaboradores aponta diferenças fazendo referências a rituais, 

tradição, vida cotidiana, o modus vivendi que está alocado na própria estrutura de tempo 

do lugar-espaço, então, é possível dizer que sim, com certeza existe diferenças. 
 

Existe um Candomblé que dialoga com Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, 

Pernambuco. Negocia elementos ritualísticos e tradicionais por meio da linhagem de 

Santo, do Axé que recebem de seus Pais e Mães de Santo onde os seus Filhos tomam as 

suas obrigações. 
 

Há divergências entre os Pais de Santo ao refletirem sobre as especificidades desse 

Candomblé. Pai Aderbal aponta essa divergência dizendo que cada terreiro tem o seu 

tempeiro, tem a sua maneira de conduzir a liturgia e isso gera especificidades em relação 

aos outros terreiros, tanto dentro do próprio estado quanto em relação aos de fora. Pai 

Robson defende que não há diferenças entre o MS e as outras regiões, mas aponta 

divergências entre os terreiros da cidade que se concentram na maneira como cada um 

realiza suas festas e faz o seu xirê. Pai Zazi diz que a energia que trás as entidades são 

diferentes em relação a Bahia, São Paulo e Rio porque no MS a religiosidade é alimentada 

pela fé das pessoas e sua relação com a natureza. 
 

Esse Candomblé apresenta um discurso que quer transformá-lo em ‘verdadeiro’, 

‘original’, de modo que seus seguidores detalham experiências que o ligam à Bahia, ao 

Gantois, ao Oxumarê, ao Joãozinho da Goméia, à África. Essa ligação se traduz no desejo 

de ser legítimo e, portanto, ser reconhecido enquanto Candomblé, mas ao mesmo tempo 

aponta diferenças e especificidades que o ligam a um imaginário religioso coletivo que é 

pertinente ao próprio estado. 
 

Nesse sentido há dois movimentos diacrônicos: um que busca especificidades 

desse Candomblé em relação aos demais, e que por vezes o distancia do referencial da 

Bahia, principalmente, e outro que o aproxima no sentido de legitimá-lo e, portanto, 

aproxima desse referencial. Mãe Yá Nice dá um exemplo sobre essa questão quando cita 

Chico Xavier, Mãe Menininha e Senhora de Euá, e Agenor Miranda em sua história de 

vida, assim como Pai Robson que enfatiza a sua filiação ao terreiro de Baba PC do Axé 

Oxumarê. Esse movimento de aproximação e distanciamento é refletido diretamente no 

aspecto litúrgico e na organização do terreiro. Se de um lado existe um 
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discurso que fala de um Candomblé do MS, de outro há um discurso que fala de um 

Candomblé brasileiro. 
 

Nesse processo de autoidentificação enegociação dos elementos que formam o 

seu cotidiano religioso e que o aproximam de um sentido litúrgico mais comum dentro 

do ritual do Candomblé há o calendário de festas que expressa esse processo e 

movimento. 
 

No Ilê de Pai Megetenã o calendário que ele seguia, não propriamente para dar 

festas, mas, para os rituais mais simples, como acender vela e levantar uma oferenda era 

o seguinte: 

Mês  
  

Janeiro Festa ou Comemoração ao Orixá 
  

12 Ossaim 
  

20 Oxóssi 
  

Fevereiro  
  

02 Iemanjá 
  

Março  
  

19 Xangô 
  

Abril  
  

19 Caboclo 
  

23 Ogum e Oxóssi 
  

30 Iansã 
  

Maio  
  

13 Oxum e Preto Velho 
  

24 Ciganos 
  

Junho  
  

13 Exú 
  

24 Xangô 
  

29 Xangô 
  

Julho  
  

02 Caboclo 
  

16 Oxum 
  

26 Nanã Buruquê 
  

Agosto  
  

10 Tempo 
  

15 Iemanjá 
  

16 Obaluaiê 
  

24 Oxumarê 
  

25 Xangô 
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Setembro 
 

27 Erê 
 

Outubro 
 

12 Iemanjá 
 

25 Erê 
 

28 Xangô 
 

 Novembro   
    

 02  Egum - Almas 
    

 17  Caboclo Araribóia 
    

 Dezembro   
    

 04  Iansã 
    

 08  Oxum 
    

 13  Oxum 
 

25 Oxalá 
 

31 Oxalá 
 

Tabela 01: Calendário de festas e comemorações Pai Megetenã 
 

Segundo Pai Megetenã, a repetição da comemoração a muitos Orixás no decorrer 

do ano se dá pelo ‘sincretismo’ com os Santos da Igreja Católica, principalmente Iansã e 

Oxum que são representadas como: Nossa Senhora dos Navegantes, Aparecida, Cacupé, 

Virgem de Cotó dentre outras Santas, assim como os Santos da igreja que também fazem 

referência aos Orixás masculinos, dentre eles São Jerônimo, São Lázaro, Santo Antônio 

etc. 
 

Pelo fato de Pai Megetenã ter permanecido no Axé de Pai Aderbal, e analisando 

a tabela do calendário de sua casa percebe-se que o tipo de Candomblé que ele cultuava 

era um ritual que dialogava diretamente com a Umbanda e esse fato se evidência pelas 

festas aos Caboclos, às almas e principalmente ao Caboclo Araribóia, um dos principais 

Caboclos que fundaram a Umbanda no Brasil. 
 

Sobre esse Caboclo, há uma reportagem da revista Época publicada em 05 de 

julho de 1999 que conta a história e diz que: 
 

Araribóia existiu. Chefe indígena da tribo Temiminó, um grupo Tupi, vivia 

numa das ilhas da Baía de Guanabara. Ali os Temiminós eram minoria. A 

tribo Tamoio, com 70 mil índios, dispersa entre a Guanabara e a região 

onde hoje se localiza a cidade de Bertioga (SP), detinha folgada 

superioridade numérica contra os Temiminós, que só contavam com 8 mil 

cabeças.Os Tamoios, liderados pelo chefe Cunhambebe, eram aliados 

antigos dos franceses, que viviam tentando invadir a Baía de Guanabara. 

Em 1555, depois de subjugar os Temiminós e os portugueses com a ajuda 

de Cunhambebe, a França passou a dominar a Capitania do Rio de Janeiro. 

O Reino de Portugal mandou então para o Brasil o terceiro governador-

geral da colônia, Mem de Sá, com a missão de retornar ao Rio. Selando 

uma aliança com Araribóia, os portugueses conseguiram. O chefe indígena 

recebeu como gratidão a sesmaria de Niterói, onde passou 
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a morar, converteu-se ao cristianismo e tornou-se íntimo do governo. 

Adotou inclusive o nome do português Martim Afonso de Souza, donatário 

do Rio de Janeiro. Morreu em 1574, brigado com Antonio Salema, sucessor 

de Mem de Sá. O nome indígena Araribóia significa  
Cobra Feroz ou Cobra das Tempestades. “Araib”, em Tupi, significa 

“Tempo Mau, Tempestade, Tormenta” e “Bói” significa “Cobra”. Herói de 

várias batalhas. Em 1560, a expedição de Mem de Sá foi combater os 

franceses no Rio de Janeiro. Levava Maracajaguaçú e Araribóia e outros 

Índios Flecheiros do Espírito Santo. No dia 15 de março de 1560, a 

expedição de Mem de Sá promove um ataque à Ilha Henri e consegue 

vencer, destruindo o Forte Coligny. Derrotados os franceses conseguiram 

escapar em grande número, refugiando-se no Continente. O ataque a Ilha  
Henri está relatado em carta do padre Francês André Thevet na obra “La  
Cosmographie Universelle", editada em Paris, França, em 1575. Lá 

constam referências aos atos de bravura do Índio Fundador da Serra, 

Maracajaguaçú e de seu filho Araribóia. Mem de Sá volta a Salvador, na 

Bahia, a 3 de abril de 1560 e os franceses e Tamoios reagruparam-se e 

estabeleceram poderosas fortificações na Ilha da Carioca e na Ilha de 

Paranapuã.Quando Araribóia volta a segunda vez para guerrear contra os 

franceses e Tamoios, em 1564, está com 40 anos de idade,conforme Luís  
Carlos Lessa fala no livro “Araribóia, o Cobra das Tempestades”, 

publicado pela Editora Francisco Alves do Rio de Janeiro, página 8. Em 

1564, com Estácio de Sá, combate na tomada da Fortaleza de Uruçumirim, 

na hoje Praia da Glória e depois destaca-se como herói na Batalha de 

Paranapecú, trecho da Ilha do Governador, que ia da Ponta do Galeão até 

as Flecheiras. (BUENO, Eduardo. Revista Época, 05-07-99, disponivel em: 

http://axeumbanda.blogspot.com.br/2008/05/histria-do-caboclo-

araribia.html. Acesso em 20 de janeiro de 2015.). 

 

Na maioria das narrativas, principalmente naquelas em que os Pais ou Mães de 

Santo transitaram do Candomblé Angola para o Ketu, verifica-se um discurso que 

qualifica o Candomblé do Pai Aderbal pertencente da nação Angola, mas, com um ritual 

‘misturado’ com a Umbanda, conhecido como ‘Umbandomblé’, porque embora haja a 

liturgia especifica do Candomblé, as raízes da Umbanda não ficaram esquecidas, de modo 

que, as suas entidades dividem o espaço do Congá com os Orixás. 
 

É importante ressaltar que esse ‘Umbandomblé’ me parece ser bem diferente do 

chamado Omolocô, que é uma Umbanda que busca raízes do Candomblé, cultua os 

Orixás, mas não mistura a liturgia com a do Candomblé, quem tem a supremacia do culto 

são as entidades: Caboclo, Preto Velho, Marujo, Baiano, Boiadeiro. 
 

Embora eu tenha salientado essa característica na casa de Pai Megetenã, é válido 

ressaltar que a presença das entidades de Umbanda nos Candomblés de Campo Grande 

e Corumbá e porque não do Mato Grosso do Sul
19

 é um fato muito comum, mesmo que 

a casa esteja filiada a outro Axé, principalmente ligado á nação Ketu. 
 

Analisando as narrativas, fica evidente que na trajetória de iniciação na religião 

ou no primeiro contato com ela, os Pais e Mães de Santo só conheceram o Candomblé 

depois de ter desenvolvido uma mediunidade, de modo que, seu primeiro contato com 
 
 

19Lembrando que já havia pesquisado os terreiros de Umbanda e Candomblé da cidade de Dourados. 
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esse tipo de espiritualidade se deu na Umbanda e não no Candomblé. Pai Sinavokê, 

Megetenã, Rossilonã, Zazilacumbe, Tatá Omim Baoxé, Pai Aderbal, todos eles deixam 

muito claro o seu desenvolvimento na Umbanda. 
 

O trânsito para o Candomblé veio da necessidade de um aprofundamento maior 

na religião, na busca por solução de problemas, pelo conhecimento em relação à 

espiritualidade, elementos estes que na Umbanda se traduzem de maneira lenta e muitas 

vezes superficial dependendo do Centro que se frequenta, enquanto que o Candomblé, na 

medida em que os anos passam, a cada obrigação dada, de três, sete, quatorze e vinte e 

um anos, é um aprofundamento maior no segredo sobre o culto ao Orixá, o que torna o 

Candomblé para muitos como um rincão inesgotável de conhecimento acerca da natureza 

espiritual e humana. 
 

Cada casa de Candomblé seguesua rotina, organiza a sua vida cotidiana de um 

jeito, seguindo, sobretudo, os preceitos dados pelo Axé de seu Pai de Santo. Assim, os 

calendários de festas não são iguais, variam bastante, como demonstro a seguir, com 

Zazilacumbe, Robson e Yá Nice. 
 

No Ilê de Pai Zazilacumbe, as comemorações estão estruturadas em poucas festas 

durante todo o ano: 
 

 Mês    
 

      
 

 Fevereiro   Festa ou Comemoração ao Orixá  
 

      
 

 02   Lavagem   da   escadaria   da   Igreja   Nossa  
 

 
- 

  Senhora da Candelária;  
 

   
Acontece  durante  esse  mês  a  festa  de  São 

 
 

     
 

    Sebastião -Festa dos Caboclos;  
 

 Junho e  Durante esses dois meses são realizados festa 
 

 
Julho 

 para São João e Guia de Xangô; 
 

    
 

    
 

 Agosto   Olubajé – festa para Obaluaiê;  
 

      
 

 Outubro    
 

    
 

12   Festa  de  Cosme  e  Damião  –  Tradição 
 

    folclórica da cidade de Corumbá; 
 

 Novembro     
 

      
 

 02   Festa para as Almas  
 

      
 

Tabela 02: Calendário de Festas e Comemoração Pai Zazilacumbe 
 

 

Existe uma relação muito grande entre o calendário de festas da casa de Pai 

Zazilumbe com as tradições da cidade de Corumbá. A festa de Cosme de Damião é um 

exemplo. Outro exemplo é a lavagem da escadaria da Igreja, um ritual muito próximo ao 

que acontece em Salvador na Bahia na Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, essa lavagem 

se tornou no marco religioso da cidade e todos os anos precisa ser 
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negociadacom a Igreja, pois, depende muito da linha ideológica do Pároco da cidade em 

concordar ou não com esse ritual. 
 

Pai Robson também apresenta um calendário de festas e comemorações da sua 
 

casa, que segundo ele está diretamente ligada diretamente ao Axé de Baba PC na Bahia. 
 

 

Mês Festa ou Comemoração ao Orixá 
  

Fevereiro Águas de Oxalá; 
  

Abril Ogum e Oxóssi; 
  

Julho Xangô 

 Yá Airá – Festa do fogo, do acarajé; 
  

Agosto Olubajé 
  

Outubro Oxum 
  

Novembro Catiço – Pomba-gira e Exú; 
  

Tabela 03: Calendário de Festas e Comemoração Pai Robson 
 
 

Segundo o Pai de Santo, há uma relação direta da liturgia dos terreiros do MS com 

a Bahia, levando em conta a sua filiação. Deixa claro também que em sua casa as 

comemorações seguem o mesmo calendário dos terreiros de Salvador. Em sua visão sobre 

as diferenças e semelhanças entre o estado e a Bahia falou que as festas na sua casa 

seguem uma hierarquia, e não podem acontecer quando ele quiser, mas de acordo com o 

calendário que o Axé representado por Babá PC define. Assim, seu terreiro não pode 

fazer uma determinada festa antes de seu Pai de Santo, e o mesmo também não pode antes 

do seu e assim prossegue com toda família. De acordo com a hierarquia, os mais velhos 

têm o direito de fazer a sua festa primeiro, para depois os mais novos, isso se justifica no 

fato de que os terreiros filiados precisam ter o ‘respaldo’ de seus mais velhos. 
 

Pai Robson defende a filiação de um terreiroà outro, principalmente um terreiro 

conhecido, famoso, contradizendo o discurso de que esses terreiros conhecidos 

nacionalmente como: Gantois, Oxumarê, Apô Afonjá, servem apenas para prestigío e não 

dão respaldo ao filiado. Ele detalha todo o processo de atendimento recebido pelo seu 

Avô de Santo Babá PC que ligou pessoalmente para ele no dia de sua festa chamada de 

“águas de Oxalá”, disse também que além de seu Avô ele recebeu a ligação de seu Pai, 

todos estavam preocupados e interessados em saber como tinha sido a festa.Para Pai 

Robson essas atitudes justificam a importância da filiação do terreiro porque permite uma 

constante troca de conhecimentos acerca do Orixá e, sobretudo, permite a 
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legitimação das práticas ritualísticas professadas e realizadas, que devem ser atestadas 

por um mais velho. 
 

Quando esses elementos: filiação, hierarquia, atestamento, respaldo, legitimação, 

aparecem num discurso de um Pai de Santo, fica evidente que há a necessidade de se 

resguardar diante da própria sociedade do Candomblé acerca de sua prática. Como 

existem diferentes interpretações sobre como se deve cultuar um Orixá, a necessidade de 

filiação se fundamenta com base nos seguintes fatores: cada terreiro se organiza em seu 

tempo próprio; muitos não possuem, às vezes, uma estrutura necessária para realizar este 

ou aquele ritual; existe desconfiança sobre o conhecimento do Pai deSanto quando este 

abre seu terreiro; Dessa maneira, o ‘respaldo’, a orientação vinda de uma casa mais velha, 

assegura qualquer tipo de erro que possa ser cometido e salvaguarda o próprio Pai de 

Santo, inviabilizando que seu terreiro fique mal visto diante dos outros. 
 

Mãe Yá Nice também detalhou um calendário de festas de sua casa que possui 

relação com o processo de iniciação no Santo. 

 
 

Mês Festa ou Comemoração ao Orixá 
  

janeiro Depois de passados os primeiros 16 dias se 
 realizam festa pra Exú e Ogum; 

Abril Iemanjá e Iansã 
  

Maio Oxum e Oxóssi 
  

Agosto e Olubajé que acontece ou no último sábado de 
Setembro agosto ou no primeiro sábado de setembro; 

 Festa pra Xangô; 

Outubro Oxum e Xangô; 
  

Novembro Ancestrais 
  

Tabela 04: Calendário de Festas e Comemoração Mãe Yá Nice 
 
 

Ela diz que cada Candomblé tem o seu próprio calendário e realiza as festas e 

comemorações de acordo com a sua interpretação do dia e do mês daquele Orixá. Se levar 

em conta a história de formação do Candomblé, que é uma religião brasileira de matriz 

africana que se forma no contexto da escravidão no Brasil, houve um processo de 

negociação constante dos elementos católicos e africanos que mais tarde vão constituir 

um panteão de Santos muito numerosos, conforme Vainfas (Op. Cit.) já apontou e 

sinalizou ao chamar a Bahia de todos os Santos. Ruth Landes (Op. Cit) também já havia 

observado esse diálogo constante entre os diversos elementos que foram transplantados 

em terras brasileiras e parece que a Bahia foi de fato solo fértil para essa hibridação 

cultural. 
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Quando a Mãe de Santo afirma que cada casa tem o seu calendário ela se referea 

interpretação que se dá ao uso do Orixá em sua casa que se relaciona com sua história de 

vida. Cada Orixá tem uma qualidade especifica e como falou Pai Megetenã - 

‘sincretizado’ - com um Santo católico. Essa ‘sincretização’ está ligada a uma questão 

regional, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a virgem de Cacupé - padroeira do 

Paraguai - é muito respeitada e cultuada porquea relação de fronteira entre os dois países 

estabelece um trânsito de elementos culturais muito fortes, logo aparecerá nos calendários 

um culto de devoção a ela em nome de algum Orixá. 
 

Ainda sobre essa questão, Mãe Yá Nice argumenta: 
 

Ah, e dia 2 de novembro eu cultuo antepassados os ancestos, porque no dia 

de finados todo mundo cultua os mortos e a gente cultua os ancestrais, 

assim. Essa comemoração não é comum no Ketu, é pela minha casa mesmo, 

minha situação. Porque isso é uma coisa que veio das Amoreiras, lá da ilha 

de Itaparica para mim. Aí eu faço aqui em baixo, quietinha. Mas todo o 

meu ritual, tudo o que eu tenho aqui é do axé Gantois, a única coisa que eu 

não tenho de lá é o carrego dos antepassados, dos ancestrais, porque lá não 

se fazia. Na Bahia funciona assim: o Orixá num lugar, os ancestos da parte 

de Egungun num outro lugar. Eu tive que fazer esses laços, porque era uma 

questão familiar, coisa de arquétipo, de Orixá que eu trago comigo isso, 

não necessariamente todo mundo tem que fazer, alguns filhos de santo vão 

ter que fazer, talvez, vai ter que esperar para ver, mas isso é uma coisa de 

arquétipo meu, do meu campo de energia.  
Eu faço também uma vez por ano uma festa de caboclo que é uma coisa 

do Brasil inteiro, o Brasil é caboclo desde que Caramuru chegou à Bahia lá 

na Ilha de Itaparica, que é na Ilha que começou, porque a índia Bartira que 

foi casada com Caramuru, ela já tinha mediunidade, ela via Nossa Senhora, 

ela não sabia, então Caramuru veio, tomou o nome de Caramuru por causa 

do fogo, foi ele quem orientou ela, sobre o que ela sentia e o que ela via, 

porque ele era católico então ele definiu como Nossa Senhora, mas a gente 

não sabe mesmo se era Nossa Senhora, se era uma Iemanjá, Oxum, que 

vivia ali na beira do mar, então o caboclo no Brasil - porque caboclo é 

brasileiro - é muito forte. Porque é um ancesto da terra,  
é um ancestral do Brasil, os índios eram os nativos daqui da época, não tem 

como a pessoa falar que está no Brasil e não cultuar o caboclo que é um 

dos ancestrais. Falam as línguas deles, alguns não, mas é a língua daqui, 

das comunidades indígenas, então falam o tupi, o guarani e também outros 

tipos de línguas, dependendo da região de onde eles vêm, não 

necessariamente precisa ser só os daqui, porque o espírito não tem parede, 

não tem barreiras, ele anda, ele vai onde achar um canal, para ele não tem 

distância, então seu palavreado é de acordo com a região. 

 

Esse trecho da narrativa corrobora várias questões que são pertinentes ao 

Candomblé: a importância da filiação, porque por meio dela, se compartilha dos mesmos 

elementos litúrgicos, em qualquer lugar do Brasil; Sendo esta uma religião que cultua os 

elementos da natureza em cada lugar haverá diferentes modos de fazê-lo, e cada terreiroo 

faz mantendo um diálogo com liturgia tida como ‘nacional’ – porque as referências 

sempre serão o Gantois, Oxumarê e outros grandes terreiros de sucesso – há 
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uma negociação entre os terreiros filiados para que o regional também se consolide 

como expressão do lugar em que foi construído. 
 

É importante dizer que, embora os Candomblés da Bahia em primeiro lugar e 

depois grandes Axés do Rio e São Paulo sejam vistos como difusores e pilares do culto 

de Candomblé no Brasil, por outro lado também se difunde a idea sobre eles como um 

espaço regionalizado, de modo que, o elemento negociação sempre vai valer para o que 

irá permanecer ou não na constituição da tradição da casa que vai se filiar e constituir a 

família de Santo. 
 

Essa questão está muito evidenciada no Mato Grosso do Sul, e para exemplificar 

o que falo, quero recuperar um trecho da fala de Pai Sinavokê quando diz que:cada 

terreiro aqui tem o seu tempero, o seu modo particular de fazer o ritual, ele dá uma 

margem para isso, então aqui, Ketu trás coisas da Angola e vice-versa, então eu penso 

que a gente aqui é mais mescladinho. 
 

O discurso de Pai Sinavokê define uma característica primordial do Candomblé 

do MS porque sintetiza um processo complexo que faz dessareligião produto de 

negociação entre as culturas europeia, africana e indígena.O termo mescladinho utilizado 

pelo Pai de Santo refere-se diretamente ao conceito de Desiderato Eclético utilizado por 

Serra (2001) que designa um projeto consciente de negociação dos elementos que 

constituem as tradições e os rituais do Candomblé. 
 

Quando o Pai de Santo fala que o Ketu trás coisas da Angola e vice-versa ele 

aponta para história do Candomblé do Mato Grosso do Sul cujas raízes de formação - o 

conjunto das narrativas e a formação da família de Santo repercutida por Pai Aderbal - 

são da nação Angola. Na medida em que seus Filhos foram transitando para outras casas, 

buscando outras filiações, possibilitou a constituição de outra raiz tradicional na região 

que é da nação Ketu, em menor número da nação Gege e da nação Angola que ainda se 

mantém, mas que, está diretamente ligada à Umbanda. 
 

De qualquer forma, mesmo que o terreiro pertencesse a Angola e tenha se filiado 

ao Ketu, tenha mudado o seu ritual, reorganizado a sua liturgia, existe uma história, uma 

ancestralidade da iniciação liturgia que jamais será esquecida porque o Candomblé é 

memória e tradição. Esses dois elementos são primordiais na manutenção da religião, 

principalmente diante das mudanças sociais e das novas tecnologias, do crescimento 

urbano que coloca em xeque a sua existência já que é uma religião ligada à natureza na 

qual a mesma é parte integrante de sua liturgia. 
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A tradição contribui para a manutenção de uma memória que é importante para a 

existência de uma religião que não possui, por exemplo, uma bíblia, um livro como as 

outras grandes religiões possuem e que garante a condução de seus rituais. O Candomblé 

é uma religião baseada na tradição oral, onde o aô, o segredo é passado de Pai para Filho 

de acordo com uma estrutura temporal de amadurecimento do mesmo para receber essas 

parcelas de conhecimento. 
  

Na maioria das narrativas sobre o Candomblé do MS a figura ou o símbolo do 

medo esteve presente. É necessário entender que esse medo se constrói num contexto 

histórico da própria formação do Candomblé no estado, mas também se insere num 

contexto maior que é a própria modernidade instaurada na sociedade brasileira na qual a 

religião precisa negociar. 
 

O medo também está presente na fala de Tata Omim Baoxé quando ele diz que: 
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Tem momentos que fico triste, de imaginar a geração do meu eboromí, vai 

ser como? Hoje se bate tudo no liquidificador, pila um feijão fradinho no 

liquidificador que é mais rápido, que é pra fazer um acarajé, um abará. 

Enfim, são tantas coisas que eu sofri tanto pra aprender, pra fazer e hoje é 

essa facilidade. Antigamente pra se fazer um acarajé, tinha que tomar um 

banho, depois um banho de abô. Pra cortar o quiabo, pra fazer o amalá de 

Xangô a pessoa tinha que se preparar, hoje não, meus filhos de Xangô – eu 

tenho quatro filhos – chegam da rua e se eu não falar, eles só vestem a roupa 

e vão preparar, é preciso falar: “Gente vão tomar um banho antes, pegam 

as folhas, se preparem.” E eles ainda perguntam se é preciso. É claro que é 

preciso, afinal como que se dá de comer ao seu Pai, seu Orixá, todo sujo, 

todo congado. Isso não é nem tradição, acho que é o certo. 

 

O medo na fala de Omim Baoxé é de perder a tradição, de fazer o ritual de 

maneira errada, das futuras gerações perderem o encanto que o Candomblé possui. Duby 

(1999) em seu ensaio sobre o medo aponta que as sociedades antigas, principalmente a 

medieval, já exprimia os seus medos. Esses medos, segundo o autor, não foram tão 

diferentes dos medos atuais, há um paralelo bem significativo nesse caso, porque as 

motivações desse medo na Idade Média são as mesmas da Contemporaneidade. Assim, 

ele fala do medo da miséria, do outro, das epidemias, da violência e do além. 
 

O medo para Baumam (2008) é o nome que damos às nossas incertezas. Ele é, 

segundo o autor, um símbolo de desespero diante de um iminene perigo e por isso é visto 

como sentimento da incerteza porque é mais ameaçador quando difuso, disperso, 

nebuloso, desvinculado, desancorado, flutuante e líquido. O medo causa instabilidade 

porque é imprevisível e sem contornos e nos aterroriza sem que haja uma explicação, uma 

resposta. 
 

O autor chama o medo de incerteza e exemplifica citando a passagem da Idade 

Média para a Era Moderna, pois, onde havia escuridão, havia incerteza, um perigo 

iminente, portanto. A modernidade seria um salto enorme para o homem, ao invés do 

medo, a luz e o brilho da ciência, que seria visto como o fim das surpresas, calamidades, 

catástrofes e lutas. Dessa maneira o tempo que viria, que se acenderia seria livre 

dosmedos, porém lamentavelmente o caminho apontado sofreu transtornos e desvios e o 

homem continou a ter medo. 
 

São três os tipos de medo de que fala Bauman (Op. Cit): o medo de ameaças ao 

corpo e à propriedade; o medo que ameaça a ordem social e a confiabilidade e por fim o 

medo dos perigos que ameaçam o lugar das pessoas no mundo. 
 

O medo expresso nas narrativas de expressões orais dos Candomblés do MS é 

esse medo que questiona o lugar do Candomblé no mundo, entendendo a palavra lugar 

como sendo um organismo vivo que expressa toda a sua relação com o espaço. E o que 
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torna esse medo maior é o fato de que a ameaça de liquidar o lugar está no interior da 

própria religião. Assim, medo é a tradução de todas as ameaças que o Candomblé 

enfrenta: ameaça a sua ordem social; as suas tradições; ao seu lugar, a sua identidade e 

também a sua propriedade e o corpo. 
 

Essas ameaças são evidenciadas pelo próprio processo de diversidade cultural 

que existe no Brasil e que vem se constituindo desde 1500, e da mesma maneira que 

constituiu o Candomblé, o Batuque, a Umbanda, pode colocar um fim nessas tradições, e 

como não se pode prever esse futuro, vive-se à sombra da ameaça, sem a certeza. 
 

Diante do quadro do medo, surgem também as estratégias de negociação no 

sentido de manter a estrutura em funcionamento. Um exemplo dessa questão é a 

organização política desses terreiros, cujo objetivo é estruturaros terreiros de Candomblé, 

filiando-as num sistema politico a fim de fiscalizar e atender os terreiros que precisarem 

de ajuda. 
 

Essa organização política é chamada de Federação, e em São Paulo elas foram 

muito importantes para a disseminação e defesa dos Centros de Umbanda diante das 

perseguições policiais da Ditadura Varguista. Quem analisou o papel dessas Federações 

foi Brown (1985) num estudo sobre a participação da Umbanda na política brasileira. 
 

No Mato Grosso do Sul existem atualmente duas Federações que atendem em 

nível estadual e eu tive acesso as atas de fundação bem como seus respectivos estatutos, 

além de alguns números de jornais: FECAMS
20

 – Federação de Cultos Afro-brasileiro e 

Ameríndios de Mato Grosso do Sul, com ata de fundação e registro em 15 de setembro 

de 1985 e cujo estatuto foi reformulado em 12 de dezembro de 1988 tendo como 

presidente na época um Babalorissá chamado Antonio China Neto; Federação Sul-mato-

grossense dos Cultos Afro “Axé Ilê”
21

, fundada em 09 de outubro de 1988, tendo como 

presidente o Babalorissá Pai Aderbal Dias Guimarães e hoje atualmente é tem outra 

diretoria, que renovou o estatuto em 2014 e alterou o nome da Federação para “Ajô Nilê”. 
 

Ambas as Federações tem por objetivo, de acordo com seus estatutos, de filiar, 

organizar, auxiliar e orientar todas as entidades derivadas dos cultos de matriz africana e 

afro-brasileira. 
 

Também se objetivam a fomentar ações que contribuam para o desenvolvimento 

humano, social, de modo a manter viva a memória da cultura popular 
 

 

20Anexo A - Estatuto completo da Federação: FECAMS. 
21Anexo B – Estatuto reformulado e ata de fundação – Axé Ilê|Ajô Nilê. 
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relacionada aos usos, costumes e tradições da diversidade cultural afro-brasileira e 

africana em todas as suas denominações. 
 

Aparece também como objetivos das duas federações a inciativa da promoção 

de estudos e pesquisas relacionadas à cultura de matriz africana e afro-brasileira, bem 

como a divulgação da história dos valores culturais e das tradições locais, regionais, 

nacional e internacional, além de apoiar os festivais culturais existentes no país e outras 

inciativas. A parte mais importante ressaltada nesses documentos é a promoção de ação 

civil pública em defesa dos associados e seus direitos se estendendo para toda a população 

dos cultos afros em todos os seus seguimentos, oriunda das comunidades de terreiros e 

todas as nações – Ketu, Gege e Angola.De fato essa organização política é importante 

porque o terreiro deixa de ser visto apenas no sentido religioso-social-cultural e assume o 

caráter politico∕jurídico, necessário para o enfrentamento das novas realidades postas no 

Brasil. 
 

Atualmente o país vive um grande momento de valorização das culturas e das 

minorias que até então, não tinha visibilidade. Além das leis como a 10.639 de 09 de 

janeiro de 2003 que estabelece as diretrizes curriculares para o ensino de história da 

África e cultura Afro-brasileira, o governo federal também criou órgãos específicos para 

o fomento dessas politicas, como por exemplo, a SECADI – Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão e a SEPIR – Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial. 
 

Pai Zazilacumbe, participa avidamente dessas políticas sido eleito como 

delegado representante de sua região e do Estado em território Nacional. Em Corumbá 

ele também fundou a ACOREMA – Associação Corumbaense de Religiões de Matrizes 

Africanas de Corumbá e Região do Pantanal, cujos objetivos e propósitos caminham 

iguais aos das Federações já citadas. 
 

Dessa maneira o próprio contexto político nacional contribuiu para a politicação 

jurídica dos terreiros, de modo que eles possam participar mais efetivamente das 

discussões acerca da cultura afro-brasileira, da educação, e das representações dessas 

casas e de seu reconhecimento.Analisando as narrativas alguns jornais de época, pode-se 

afirmar que o Candomblé do MS é bastante dinâmico e busca uma circularidade igual aos 

da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. 
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A FECAMS soltava um folhetim
22

 intitulado “Tambores de Aruanda – a voz do 

povo!” publicado em dezembro de 2010 que mostra um pouco das festas das casas de 

Candomblé, apresentavaalguns pais e Mães de Santo e também trazia como reportagem 

de capa o grande encontro realizado em Corumbá que teve por objetivo a filiação de 

terreiros desse município. 
 

O Jornal “KIZOMBA
23

” dirigido pela Federação Axé Ilê que também circulava 

no estado com o objetivo de promover a religião. No jornal aparecem assuntos voltados 

à culinária, mitos e lendas de Orixás, e dentre essas reportagens encontrei uma que remete 

a esse medo de que estou falando. O titulo da reportagem “Herança de Ilusões” faz 

menção aos valores e costumes que estão mudando, fala também das incertezas do 

amanhã e exorta a população para que se refugiem na religião, pois ela é a saída para a 

realidade que irá defender as pessoas das ilusões do mundo. 
 

Numa outra edição do KIZOMBA a Federação fala do sonho de ter um ‘pedaço 

de terra’ com cachoeira para realizar seus rituais na mata, esse lugar seria chamado de 

Vale dos Orixás e a sua conquista teria o apoio da deputada Marilú Guimarães. Pelas 

narrativas esse lugar quase chegou a existir, mas foi embargada depois pela Secretaria do 

Meio Ambiente que argumentou que havia desrespeito a natureza pelas próprias casas 

que usavam o local. 
 

Na edição do ano 3, número 3, do mesmo jornal, outra noticia também mostra a 

difusão das casas de Candomblé e Umbanda pelo interior do estado. Essa reportagem fala 

dos cultos afros na cidade de Dourados, dizendo inclusive da necessidade de criar a 

UDUCAN – União Douradense de Umbanda e Candomblé que seria uma filiada da 

Federação Axé Ilê, conhecida como FESULCA, pois ainda de acordo com essa mesma 

reportagem, em Dourados teria aproximadamente 100 ‘casas’ de Umbanda e Candomblé. 
 

Essas questões mostram uma fase de difusão que o Candomblé do MS está 

vivendo, tal qual como ocorreu na Bahia. Prandi (Op. Cit) afirma que foi entre as décadas 

de 1960 e 1970 que se iniciou uma busca pelas raízes culturais do Brasil, houve então um 

retorno à Bahia, redescobrindo os seus ritmos, culinária e a cultura dos Candomblés. A 

região Sudeste passou a ganhar uma linha de comunicação direta com Salvador e foi a 

partir desse processo que o Candomblé baiano se espalhou rapidamente 
 
 
 
 
 

22Anexo C – Folhetim Tambores de Aruanda. 
23 Anexo D – Jornal KIZOMBA.  
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por todo o país sendo visto como um produto de consumo nacional, e depois dele vieram 

os Candomblés de São Paulo e do Rio de Janeiro. 
 

Assim como na Bahia, o Candomblé do MS implantado por Pai Aderbal na 

década de 1970, vive uma fase de negociação de vários elementos culturais, de 

legitimação e identificação com suas as raízes que serão, no futuro, inseridos no conjunto 

de elementos que marcarão a identidade do estado, afinal, ele vem desde a chegada dos 

seus pioneiros, negociando seu lugar nessas terras pantaneiras. Esse Candomblé têm ido 

à Bahia, São Paulo e Rio e já chegou até à África, mas o sentido de busca não é porque 

ele recusa a cultura local, pelo contrário, é para miscigenar-sea ela que tem trabalhado 

junto aos seus adeptos, afinal, já é possível dizer que o Candomblé do MS é mescladinho. 
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Saída... [ainda que provisória] 
 
 
 

Esta saída não é uma retirada definitiva e nem se pode presumir como uma 

conclusão, talvez seja a consideração sobre um caminho aberto para as reflexões que se 

seguiram. Seria então uma entrada, como em um terreiro, à camarinha ou roncó, o quarto 

onde ficam alguns assentamentos de Santos e também onde se faz o próprio. De fato, esta 

‘saída’ tem esse caráter, de olhar mais adentro e profundo, espiar o que se pode ou o que 

se consegue ver adiante. 
 

Neste ritual inicial, onde saudei os Orixás, tive por objetivo fazer uma introdução 

acerca de determinados elementos que subsidiaram a pesquisa, como o recorte da história 

de formação do Candomblé no Brasil, a história do Estado do Mato Grosso do Sul e 

também apresentar as narrativas de expressões orais de vida, ponto central deste trabalho. 

Dessa maneira, os apontamentos que seguiram, foram norteados pelas temáticas que se 

apresentaram nessas narrativas, pois são elas que, conforme disse no início do capítulo, 

marcaram os meandros da análise feita. 
 

O Candomblé em seu processo de formação foi caracterizado por um jogo de 

negociações e reformulações dos elementos culturais dos povos diasporizados que lhe 

permitiu, ao longo do tempo, construir uma trajetória de sucesso, enquanto um projeto de 

empenho decidido desses grupos, que o transformaram num espaço de preservação da 

memória e das identidades. 
 

Outra questão que marcou o horizonte sagrado dessa religiosidade é sua 

capacidade de dialogar com os elementos do imaginário coletivo em seu cotidiano, 

especialmente, no contexto colonial, onde a vida difícil e a imposição da escravidão como 

mão de obra extraía, da comunidade, a solidariedade que era buscada entre as pessoas e 

também no além. Essa questão não caracterizou apenas os africanos diasporizados no 

Brasil, mas também os colonizadores que, se embrenhavam por entre os sertões, na busca 

por mão de obra indígena, por metais preciosos e por estender as fronteiras da metrópole. 
 

Esse cotidiano, como bem foi mostrado na história do Mato Grosso do Sul, foi um 

contributo importantíssimo para a ressignificação de práticas mágicas muito comuns na 

cultura brasileira, hoje popularizadas em diversas expressões, dentre elas, o Candomblé. 
 

As narrativas oriundas do trabalho de campo realizado em Campo Grande e Corumbá 

contribuíram para explicar melhor como esse diálogo com as estruturas do 
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cotidiano, impostas pelo ato de sobreviver neste mundo, podem modificar 

constantemente as práticas do Candomblé, esse é um exemplo claro de como a fé e o 

horizonte sagrado de um chefe de terreiro se funda numa temporalidade inscrita na vida 

cotidiana, que os leva a assumir o seu lugar na religião quase que como uma 

predestinação, senão isso. 
 

Essas histórias também deram conta de dizer que caminho realizado pelo 

Candomblé da Barroquinha fundado no século XIX, chegou a Mato Grosso do Sul. Os 

vestígios dessa trajetória se mostram na medida em que esses Pais de Santo reconstroem 

a genealogia de sua família de Santo, mostrando que essa religiosidade se insere numa 

rede de relações que não estão circunscritas apenas num espaço geográfico ou simbólico, 

mas extrapolam as fronteiras em várias direções, permitindo um grande fluxo de pessoas, 

conhecimentos, rituais e práticas que, num processo diacrônico, se reinventam ou se 

ressignificam diariamente. 
 

A busca pela originalidade, pelo verdadeiro ritual africano é outro tema recorrente 

nessas histórias, que baseadas em comparações com outros terreiros e suas práticas, criam 

a necessidade de afirmação de sua identidade individual frente ao coletivo, de construção 

mítica de seu próprio espaço e muitas vezes até de resistência diante das mudanças que 

batem à porta diariamente, como é o caso da internet, da globalização, da tecnologia, da 

urbanização, elementos que para alguns deles dificultam a manutenção da tradição. 
 

Nesse contexto, a experiência de realizar entrevistas com esses chefes de terreiro, 

mostrou que, ao narrarem suas vidas, eles constroem um discurso que trás a existência de 

sua religiosidade, pois, quando falam, falam para si mesmo, como alguém que escuta pela 

primeira vez uma história. 
 

Os temas mais recorrentes nas entrevistas também são a respeito das tradições, 

dos calendários, e principalmente da mudança desta para aquela nação, como se deixar 

de ser de Angola e passar a ser de Ketu, representasse uma evolução no sentido de 

progresso mesmo, da prática do Candomblé. 
 

E foi assim que, ao me permitirem ligar o gravador para registrar as suas histórias, 

que os Pais de Santo de Campo Grande e Corumbá, me mostraram uma rede de relações, 

uma colônia de informações formada por nove representantes desse segmento religioso 

que contaram à sua maneira, como Mato Grosso do Sul é sim, uma terra de Candomblé. 
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Como o xirê foi aberto, é então hora de fechar, já que os trabalhos do dia 

terminaram... Por ora, porque todo dia é dia de Candomblé, é dia de saudar os Orixás e 

encerrando os trabalhos de hoje saudamos nosso Pai Oxalá: Epa, Epa Babá, Salve meu 

Pai Oxalá! Que Exu me conduza no caminho, Laroyê Exu! 
 

Mas se ainda tiveram dúvida quanto à formação do Candomblé, conto-lhes apenas 

esta história: 
 

No começo não havia separação entre o Orum, o céu dos Orixás e o 

Aiê, a Terra dos humanos. Homens e divindades iam e vinham, 

coabitando e dividindo vidas e aventuras. Conta-se que, quando o 

Orum fazia limite com o Aiê, um ser humano tocou o Orum com as 

mãos sujas. O céu imaculado do orixá fora conspurcado. O branco 

imaculado de Obatalá se perdera. Oxalá foi reclamar a Olorum. 

Olorum o Senhor do céu, Deus Supremo, irado com a sujeira, o 

desperdício e a displicência dos mortais, soprou enfurecido seu 

sopro divino e separou o Céu da Terra. Assim, o Orum separou-se 

do mundo dos homens e nenhum homem poderia ir ao Orum e 

retornar de lá com vida. E os Orixás também não poderiam vir à 
Terra com seus corpos. Isoladas dos humanos habitantes do Aiê, as 

divindades entristeceram. Os Orixás tinha saudade de suas 

peripécias entre os humanos e andavam tristes e amuados. Foram 

queixar-se com Olodumare, que acabou consentindo que os Orixás 

pudessem vez por outra retornar à Terra. Para isso, entretanto teriam 

que tomar o corpo materialde seus devotos. Foi a condição imposta 

por Olodumare. Oxum, que antes gostava de vir à Terra brincar com 

as mulheres, dividindo com elas sua formosura e vaidade, 

ensinando-lhes feitiços de adorável sedução e irresistível encanto, 

recebeu de Olorum um novo encargo: preparar os mortais para 

receberem em seus corpos os Orixás. Oxum fez oferendas a Exu para 

propiciar sua delicada missão. De seu sucesso dependia a alegria dos 

seus irmãos e amigos Orixás. Veio ao Aiê e juntou as mulheres à sua 

volta, banhou seus corpos com ervas preciosas, cortou seus cabelos, 

raspou suas cabeças, pintou seus corpos. Pintou suas cabeças com 

pintinhas brancas, como as penas da galinha-d’angola. Vestiu-as 

com belíssimos panos e fartos laços, enfeitou-as com joias e coroas. 

O ori, a cabeça, ela adornou ainda com a pena ecodilé, pluma 

vermelha, rara e misteriosa do papagaio-da-costa. Nas mãos as fez 

levar abebés, espadas, cetros, e nos pulsos, dúzias de dourados indés. 

O colo cobriu com voltas e voltas de coloridas contas e múltiplas 

fieiras de búzios, cerâmicas e corais. Na cabeça pôs um cone feito 

de manteiga de ori, finas ervas e obi mascado, com todo condimento 

de que gostam os Orixás. Esse oxo atrairia o orixá ao ori da iniciada 

e o orixá não tinha como se enganar em seu retorno ao Aiê. 

Finalmente as pequenas esposas estavam feitas, estavam prontas, e 

estavam odara. As iaôs eram as noivas mais bonitas que a vaidade 

de Oxum conseguia imaginar. Estavam prontas para os deuses. Os 

Orixás agora tinham seus cavalos, podiam retornar com segurança 

ao Aiê, podiam cavalgar o corpo das devotas. Os humanos faziam 

oferendas aos Orixás, convidando-os à Terra, aos corpos das iaôs. 

Então os Orixás vinham e tomavam seus cavalos. E, enquanto os 
homens tocavam seus tambores, vibrando os batás e agogôs, soando 

os xequerês e adjás, enquanto os homens cantavam e davam vivas e 

aplaudiam, 
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convidando todos os humanos iniciados para a roda do xirê, os 

Orixás dançavam, dançavam e dançavam. Os Orixás podiam de 
novo conviver com os mortais. Os Orixás estavam felizes. Na roda 

das feitas, no corpo das iaôs, eles dançavam e dançavam e 

dançavam. Estava inventado o Candomblé (PRANDI, 2001, p. 526-
8). 
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GLOSSÁRIO
24

 

 

 

Abô - Infusão de ervas sagradas, preparadas e guardadas num vaso de barro, utilizado 

para as iniciações dos filhos, como descarrego etc. 
 

Agô - Significa pedir licença ou permissão, em outros momentos em que este termo 

traduz perdão. 
 

Alguidar - Alguidá, alguidar ou Agdá vasilha circular feita de barro (Argila), utilizado 

nos rituais das religiões afro-brasileiras para fazer assentamentos "igba orixá" ou 

oferendas dentro do terreiro aos Orixás, caboclos e Exus. Também usado como objeto de 

decoração e chamado pelo povo de Santo de oberó. 
 

Amacir - Idem abô. 
 

Amalá – É a comida ritual votiva do Orixá Xangô, Iansã, Obá e Ibêji. No Candomblé é feito 

com quiabo cortado, cebola ralada, pó de camarão, sal, azeite de dendê ou azeite doce, pode 

ser feito de várias maneiras. É oferecido em uma gamela forrada com massa de acaçá. 

Também chamado pelo povo de Santo nos candomblés Gege-nagôs de Caruru. 
 

Ancesto – Uso coloquial para ancestral ou ancestralidade. 
 

Ancesto – Uso coloquial para ancestral ou ancestralidade. 
 

Axexê - Cerimônia realizada após o ritual fúnebre (enterro) de uma pessoa iniciada no 

candomblé. Tudo começa com a morte do iniciado, chamado de ultima obrigação, este 

ritual é especial, particular e complexo, pois possibilita a desfazer o que tinha sido feito 

na feitura de santo, é bem semelhante com o processo iniciático chamado de sacralização, 

só que agora este procedimento é uma inversão chamada de dessacralização, no sentido 

de liberação do Orixá protetor do corpo da pessoa. 
 

Birola – espécie de pano de algodão, mas no texto foi utilizado como gíria local 

cujo significado bolinha de gude. 
 

Bori - É um ritual das religiões tradicionais africanas e diáspora africana como culto de 

Ifá, Candomblé e outras, que harmoniza e diminui a ansiedade, o medo, a dor e a tristeza 

trazendo a esperança, alegria e a harmonia. É através do jogo de Búzios que o Babalorixá 

recebe as instruções para realizar este ato ritualístico. Desta forma, o bori é uma das 

oferendas mais importantes que visa o bem estar individual no Candomblé. O Ritual de 

bori é muito sério, complexo e profundo. Ori (Yoruba) significa, literalmente, cabeça e é, 

misticamente, o primeiro Orixá a ser cultuado. Seu objetivo é o de alimentar o Ori Eledá, 

seja qual for o sexo, raça, profissão, idade, nível social da pessoa. 
 

Ebó - É um termo africano, do iorubá, que tem várias acepções nos cultos africanos no 

Brasil, mas as acepções todas têm em comum o fato de tratar-se de uma oferenda, 

dedicada a algum orixá, podendo ou não envolver o sacrifício animal. 
 
 
 

 

24Cf. http://ileobaotito.no.comunidades.net/dicionario-yoruba; https://axepandalaira.wordpress.com/ 
;http://baradoloju.xpg.uol.com.br/dicionario_n.htm ; BENISTE, Josué. Dicionário yorubá português. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.  
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Egun - Segundo a tradição do culto dos Eguns, é originário da África, mais precisamente 

da região de Oyó. O culto de Egungun é exclusivo de homens, sendo Alápini o cargo mais 

elevado dentro do culto tendo como auxiliares os Ojés. Todo integrante do culto de 

Egungun é chamado de Mariwó. 
 

Euá – É a divindade do rio e da lagoa Yewà na Nigéria. Devido à complexidade de seu 

ritual é cultuada em pouquíssimos terreiros no Brasil. Deusa das florestas, lagoas, 

neblinas e alvorada, portanto do incerto e do nascimento, é a deusa da virgindade. Um de 

seus símbolos é o Adô, cabacinha usada para conter elementos relacionados à criação, 

responsável pela multiplicação e crescimento dos seres da natureza, geralmente de 

madeira, encapado de tecido vermelho e enfeitado por palha e búzios. Outro símbolo de 

Euá é a Serpente que engole a própria cauda, que simboliza a perpétua continuidade da 

vida, principio da mobilidade e fertilidade da terra. 
 

Folha da costa - Nome científico é Kalanchoe delagoensisé da família Crassulaceae, das 
suculentas. Também conhecida como folha da fortuna. É a planta de Oxalá, e também 
pode ser ofertada a todos os outros Orixás. 

 

Gantois - Essa é outra grande casa de candomblé Gege-Nagô, que também nasceu da 

Casa Branca do Engenho Velho, foi fundado por Maria Júlia da Conceição Nazaré em 

1849. O nome Gantois (pronuncia-se gantoá) tem origem na cidade natal (Gante, Bélgica) 

do dono do terreno onde o templo religioso foi construído. 
 

Iabá - Iabá, Yabá ou Iyabá, cujo significado é Mãe Rainha, é o termo dado aos Orixás 

femininos Yemanjá e Oxum, mas no Brasil esse termo é utilizado para definir todos os 

Orixás femininos em geral em vez do termo Obirinxá (Orixá feminino), que seria o termo 

mais correto. O termo Iabá é dado a Yemanjá e Oxum, porque ambas estão intimamente 

ligadas da gestação ao parto e aos cuidados da Mãe com o seu Filho e também por terem 

sido rainhas e apenas essas duas divindades usam o filá de contas presas aos seus adês 

que servem para cobrirem os seus rostos nas festas. 
 

Iansã - Orixá feminino muito famoso no Brasil, sendo figura das mais populares entre os 

mitos da Umbanda e do Candomblé em nossa terra e também na África, onde é 

predominantemente cultuada sob o nome de Oyá É um dos Orixás do Candomblé que 

mais penetrou no sincretismo da Umbanda, talvez por ser o único que se relaciona, na 

liturgia mais tradicional africana, com os espíritos dos mortos (Eguns), que têm 

participação ativa na Umbanda, enquanto são afastados e pouco cultuados no Candomblé. 

Em termos de sincretismo, costuma ser associada à figura católica de Santa Bárbara. Iansã 

costuma ser saudada após os trovões, não pelo raio em si (propriedade de Xangô ao qual 

ela costuma ter acesso), mas principalmente porque Iansã é uma das mais apaixonadas 

amantes de Xangô, e o senhor da justiça não atingiria quem se lembrasse do nome da 

amada. Ao mesmo tempo, ela é a senhora do vento e, consequentemente, da tempestade. 
 

Ibá – Acessório igual a uma bacia, utilizado para realizar o assentamento do Santo, 

formado pelas quartinhas e pratos de louça ou barro dependendo da nação, Ketu ou 

Angola. 
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Iemanjá Ogunté - É cultuada na África, na região de Abeokuta, e Oyó, e seu nome é 

devido ao rio Ogum, que percorre região, no qual ela é a Orixá patrona, sendo assim 

recebeu dois nomes: Yeye Omo ejá òdò Ogun té, Mãe dos filhos peixes do rio Ogun, ou 

então Yemanjá Ogunté Ogunmasomi. Pela denominação Ogun, aqui no Brasil, a 

cultuamos como mulher de Ogun Alagbedé, o ferreiro. Jovem e guerreira, é tida como a 

filha que protege Olokún, Deus dos mares, vive na areia molhada e nos recifes. 

Rancorosa, severa e justiceira, tem da estreita ligação com Babá Egún, daí vem à questão 

do seu animal favorito, o carneiro. 
 

Iroco - No Brasil, Iroko é considerado um orixá e tratado como tal, principalmente nas 

casas tradicionais de nação ketu. É tido como orixá raro, ou seja, possui poucos filhos e 

raramente se vê Iroko manifestado. Para alguns, possui fortes ligações com os orixás 

chamados Iji, de origem daomeana: Nanã, Obaluaiyê, Oxumarê. Para outros, está 

estreitamente ligado a Xangô. Iroko também guarda estreita ligação com as ajés, as 

senhoras do pássaro. Seja num caso ou noutro, o culto a Iroko é cercado de cuidados, 

mistérios e muitas histórias. É conhecido na nação de Gêge como Loko e na nação Angola 

como Tempo. 
 

Kelê - Confeccionado com "miçangas" fio de conta, intercalado com firmas de porcelana, 

pedras tipo ágata e cristal, terra cota, búzios, e até mesmo sementes. Sua cor varia de 

acordo com o orixá de cada iniciado na feitura de santo. O Kelê é uma aliança que tem a 

finalidade de unir o sagrado com o iniciado, num simbolismo de casamento perfeito com 

o seu orixá, usando restritamente no pescoço, na iniciação, obrigação de três, sete, 

quatorze e vinte e um anos de feitura. 
 

Nanã – Deusa dos mistérios é uma divindade de origem simultânea à criação do mundo, 
 

pois quando Odudua separou a água parada, que já existia, e liberou do “saco da criação” 

a terra, no ponto de contacto desses dois elementos formou-se a lama dos pântanos, local 

onde se encontram os maiores fundamentos de Nana. 
 

Ogãs, ekédis e tatapocó - são cargos de responsabilidade dentro de um candomblé, pois 
assumem funções específicas que nenhum outro filho de santo poderá fazer. O ogã  
é consagrado para o atabaque, é uma autoridade sempre masculina, designado para tocar 

os tambores. As ekédis são cargos femininos, cuja função é auxiliar o pai ou mãe de santo 

a servir e cuidar do Orixá. Na nação angola esse cargo é conhecido como macota. E o 

tatapocó é o cargo de quem é responsável a fazer os sacrifícios aos Orixás, é quem mata 

os bichos para os rituais, trata-se da junção de duas palavras de origem quimbundo, 

popularmente falando, tatá que é pai e poço que é faca, logo, o responsável pela faca. Cf. 

BARROS (op. Cit.). 
 

Ojé - Sacerdote do Culto dos Egun ou Egungun, também chamado de Babaojé - Babá 

(pai) Ojé (sacerdote), não entram em transe e tem uma iniciação diferente do Iaô do 

Candomblé. 
 

Olubajé - É a festa anual em homenagem a Obaluayê, onde as comidas são servidas na 

folha de mamona. Rememorando um itan (mito) onde todos os Orixás para se acertarem 

com Obaluaiyê, por motivos de ter sido chacoteado numa festividade feita por Xangô por 

sua maneira de dançar. 
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Omolocô - Popularmente trata-se da mistura do candomblé de angola com a Umbanda. 
Uma pessoa feita no Omolocô, quando ganha o cargo de Pai de Santo, cumpre a mesma 

função que um Pai de Santo de Candomblé, mas não tem autorização para raspar um filho 
ou fazer o Santo. 

 

Ori Meji - Orí Mejí é a expressão em Yorubá que quer dizer “Cabeça dupla”, ou seja, 
 

um indivíduo que tenha um Orí regido por dois Orixás ao mesmo tempo. Mas devemos 

observar os dois tipos de Orí Mejí que encontramos dentro da liturgia das casas de 

candomblé, o Primeiro é quando uma pessoa tem dois orixás Iguais regendo a cabeça, 

mudando apenas a qualidade, exemplo: Oxaguian e Oxalufan; Odé Ibualama e Odé Inlé; 

Oxum Òpará e Oxum Yeye Pondá, Ou seja, ter no Orí dois Orixás Iguais de frente. A 

Segunda explicação para Orí Mejí é quando a pessoa tem dois Orixás de frente, não os 

definindo como Orixá frontal e Juntó, pois eles caminham juntinhos no mesmo Orí, 

Exemplo: Yemanjá e Ogum; Oxalá e Oxóssi; Omolu e Oyá. Sabe quando nos informam 
 

que nosso Orí está em “Briga”, diz que há uma disputa no nosso Orí, isso pode ser por 

causa do Orí Mejí. 
 

Oriki - Palavra da língua Yoruba, que tem vários significados, um deles pode-se traduzir 

como literatura ou textos para a língua portuguesa. Também é usado como sobrenome 

oruko-oriki na cultura Yoruba, oruko é o nome da pessoa e oriki diz quem a pessoa é. 
 

Orunmilá - Na mitologia Yoruba, Orunmilá é um orixá, e divindade da profecia, 

identificado no jogo do merindilogun pelo odu ejibe. Ele é reconhecido como "ibi keji 
 

Olodumare" (segundo só a Olodumare (Olorum, Deus)) e "eliri ipin” (testemunha da 

criação). Orunmilá também é às vezes chamado Ifá (“ee-FAH”) que é de fato a 
 

incorporação do conhecimento e sabedoria e a forma mais alta da prática de adivinhação 

entre os Yorubas. Embora Orunmilá não seja de fato Ifá, a associação íntima existe, 

porque ele é o que conduz o sacerdócio de Ifá. 
 

Otá - okutá ou okuta no candomblé e em outras religiões afro-brasileiras afins é uma 

pedra-fetiche. Podendo ser (seixo de rio), ou de outra parte da natureza, sobre a qual o 

axé (a "força sagrada") de um orixá é fixado por meio de ritos consagratórios, que 

constitui seu símbolo principal, encontrado em todos igba orixá. 
 

Pemba - Pedra a base de calcário que tem um significado sagrado, existe em várias cores 
e têm a função de riscar pontos, desenhos sagrados no chão, e também é usada em pó para 
passar no corpo dos filhos de santo em determinados rituais. 

 

Pomba Gira - Pombajira, Bombogira ou Pombagira é uma entidade que trabalha na 

Umbanda, sendo equivalente à forma feminina de Exu. O termo deriva de Pambu Njila, 

o nkici equivalente a Exu na língua quimbundo e nação de Angola. 
 

Quelê - No idioma Yorubá a palavra é ìlèkè, que significa fio, colar, e o quelê é realmente 

um colar sagrado. Após ser colocado no Iaô, ele simboliza a aliança com o Orixá da 
pessoa e durante o período que o iaô usa esse colar, ele está submetido a um monte de 

restrições e obrigações que são demandadas pelo uso do quelê. Ver mais, CF. BARROS 
(id.) 

 

Rechilier - Tecido fino, com flores e arabescos bordados, todo branco. 
 

Sabagí - local onde se realiza os rituais de ingresso no culto Gege.  
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Zumbá - Uma divindade muito antiga, cultuada na África, não pode ser confundida com 
Nanã dos Yorubas. Seus cultos estão direcionados para lagos e lagoas de água salobra, é 

uma entidade que tem relação de cura com o sistema imunológico do corpo humano. 
Também conhecida como KUKU UA MUHATU, avó. 
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